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পুস্তক লা'লদিগ্নির উত্তরপূর্নাস্থিত রোৌজারিয় কোম্পা- 
নির লাইব্রেরিতে, তত্ব করিলে পাইবেন | 

মূল্য | আট আনা মাত্র | 





ভূমিকী! 

প্রাচীন ও ইদাঁনীন্তন পণ্ডিত জনগণ প্রণীত বহুবিধ 
কাঁবা ইতিহাসাদি গ্রন্থ এতদেশে বর্তমান আঁছে বটে, 
কিন্তু রসোদ্দীপক প্রপুরিত তভ্তীবছ পৃস্তক পাঠে লোৌক- 
পিগের কিঞ্চিম্স'ত্রও উপকার না হইয়া, বরঞ্চ বিষয়, 
বাঁসনাবিহীন চিন্তকে তদভিমুখে আকর্ষণ করত বিবিধ 
বিষয়াঁশক্তি উদ্দীপন করে । তরাঁৎ বিদোখপার্জনের কোঁন 
ফল লব্ধ না] হইয়া! তাঁভাঁর বিপর্যায় ঘটিয়া উঠে। তমি- 
গিন্ত প্রচুর পরিশ্রম পূর্বক মন্বাদি প্রণীত স্মৃতি ও শ্রুতি 

শান্রান্ুণীরী এবং অন্যান্য পিতদিগের বহুতর উপদেশ ৃ 
সকল সম্কলন পূর্বক প্ররচন| করত ইটালী নিবাসী কম্যচিৎ 
কৈ৪শবে ইতি বর্ততে যঃ সঃ জাঁত্যোঞ্ভৰ প্রীনীলমণি দাস 
কর্তৃক গৌড়ীয় মাঁধু তষাঁয় গদ্য পদ্য ছন্দদ্ধয়ে ” মনো রন্তি 
বিধায়ক” নাঁমক এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করা হইল। 
যেমন হংম নীর পরিত্যাগ গুর্ব্বক ক্ষীর গ্রহণ করে, তদ্রুপ 
গুণনিলয় পণ্ডিত যহোদয়ের। এই গ্রন্থের অসাঁর ভাঁগ 
পরিত্যাগ পুর্ববক সারভাগ' গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম 
সার্থকতা সম্পীদন করিবেন। 

কলিকাতা] । 
শ্রীনীলমণি দাঁস। 

১২৭০ || 





মনোবৃত্তি বিধায়ক 
শা00 ২ ০০াশিপাশ 

বন্ধ! 
মন্তষ্যের বাঁশিক্দ্রিয়ু না থাকিলে অনেকাঁনেক প্রয়োজন 

সিদ্ধির ইচ্ছা ও মনের বভবিধ তাঁব অন্ধকূপস্থ মণির ন্যায় 
চির অপ্রকাশ থাকিত, নাতি কণ্ঠ মধ্যস্থিত বায়ু সঞ্চালন 
কালীন কণ্ঠ তালু মুদ্ধ। প্রভৃতি স্থানে জিন্বাদির প্রতি- 

তি দ্বার ভিন্নং কপ অকারাদি বর্ণ ক্রমে ধ্বনিত হয়। 
প্রথমতঃ শব নভিদেশ হইতে অতি গভীরব্ধগে উচ্চা- 
রিত হইয়া সেট স্বর যত উর্ধে উঠিতে খাকে, তাহার 
ধ্বনি ক্রমশঃ তত উচ্চতর হুয়। এই প্রকার একমাত্র স্বর 

হইতে ষড়জ, খবত, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং 
নিষাঁদাদি সপ্তবিধ স্বরের উৎপত্তি হই বহুপ্রকার রাগ 
রাঁশিণীর সৃষ্টি হইয়াছে | 







মানো বৃত্তি বিবধা্জক 1 

সত্যযুগে মানবের! সত্যব্রতী ছিল। 
মিথ্যার প্র্ধিল্য. হেতু কুলি প্রবন্তিল ॥ 
সত্যযুগে সবে সত্য কহিত্ইচন | 
সেকারণ সত্াযুগ কহে সব্ধজন | 
অতীব করাল কলিকাঁল লোক কহে । 
নত্যষ্ট চৌধ্য হিংস! পুথী নাহি নভে ॥ 

কালের মাহা কিছু নাহিক প্রতেদ | 
ননষোর ধন্মজ্ঞান করে তেদাভেদ ॥ 

হলিতে অশান্ত লোক রিপুর প্রভাবে । 
[ডরিপু বল্বাঁন নীতি জ্ঞানাভাবে ॥ 
মিথ্যা হিস] সুরাপান ছল বেষ্টালযু। 
স্তেয় জণ পাপে কলি প্রবর্তে নিশ্চয় |] 

অনাবৃষ্টি অতিবুষ্থি কলির গুভাঁবে | 
তপন তাপিত যত মিথ্যা প্রাছুতাবে ॥ 

মহামারি ভুতিক্ষাদি অকাল মরণ | 

সত্যবূপ মহৌষধি জীবন যাঁপন ॥ 
মিথা। বাকো অর্ধোপায় ইন্দ্রিয়ের দায়। 
কেহ নাহি ভাবে সত্য কিসে রক্ষা! পায়॥ 
সংসারে প্রমত্ত হয়ে বজ্জে ত্য ধন । 

রিপুতে আক্রান্ত করে তাহে অনুক্ষণ | 
অসার সংসার চিত্ত! সতা ধন সার। 

অবশ্তঠ পাইতে পারে সতোোতে নিস্তার ॥ 
মহামাঁয়। আবিভূর্ত শরীরে আদিষ্ট 
মায়ার প্রভাবে মিথ্যা কহে যত শিষ্ত। 
গুটিকায় বান্ধে গুটি করি প্রাণপণ । 
অবশেষে হয় তাঁয় আপনি বন্ধন ॥ 



মনোবুত্তি বিধায়ক | 

প্রযন্ধে সকলে করে সংসার ব্যাপার 
পরিজন মায়াপাশে বদ্ধ অনিবাঁর ॥ 
মহত্ত্ব হতে দেই মায়ার বিকার । 
সগুলোকে মোহে মায়া নাহি পারাপার] 
ইন্দ্রজল সমভাঁব ভাব এই তবে । 
যত্বে পতা ৰূপ অসি সদাসঙ্গে লবে ] 
গ্রবল প্রগঞ্চ মায়া করে বিড়ম্বন। 
গ্রাণিগণ হয় মুগ্ধ তাহার কারণ | 

মায়াতে মোহিত লোক ত্যজে সত্য ধন। 
সদাচাঁর ছাড়ি সদা কুপথ গমন |] 
সংসার বুঝিয়! সার গৃহে উচাটন। 
বিন] সত্য অনুষ্ঠানে রৌরব দর্শন ॥ 
মিথ্য। বাঁকা মিথ! চিন্তা ইক্ছিয়ের দায়। 
নিতান্ত অশাস্ত মনঃ পাপে সদাধায়॥ 
অবিরত সত্য পথ যে জন ধোয়ায়। 
ষড়বর্গ গর্ধ খক্ চতর্কার্গ পায় ॥ 
শাস্ত্রোক্ত জীবন মুক্ত সেই মহাজন । 
ইহকালে পরকালে ধৈর্য তার মন ॥ 
পঞ্চভূত হতে এই দেহের উপতি। 
ক্ষণমাত্রে তৃতাগত ভূতাহত গতি | 
সলিল উপরে বিশ্বু কতক্ষণ রয়। 
আকাশে চপল| যথ! প্রকাশিত হয় ॥ 
অন্য কিন্বা শতাব্দ যতই পরমায়ু। 
ইতিমধ্যে তাবস্ঠ তাজিবে প্রাণ বায়ু 

_ কেহ নাহি ভাবে আমি দেহ বাঁকাহর। 
7. অন্পদিন জনা আজ! যথায় বিকার ॥ 



মনোৰৃত্তি বিধাঁয়ক। 

ক্ষণেকে ছাড়িয়া মায়া দেহাস্তর ইবে | 
জীর্ণবাপ ছাড়ি পুনঃ নবান্বব লবে ॥ 
স্বপ্ন ভুল্য দেহ জন্যে মিথ্য। প্রবঞ্ন|। 
ভবের ভরণ তাবে সত্যেরে ভূল না ॥ 
মিথাচারে অর্থ যদি করহ সঞ্চয়। 
গজভুক্ত কশিথের লোপাগন্তি হয়ু॥ 
অতএব কর্তব্য কর্মমোতে সাবধান । 
বন্ধ সত্য রক্ষ। কর সব্ধ জ্ঞানবান | 

ধনজন আভরণ কিছার গণন। 
সত্য ৰপ নিত্য ধন করু সংরক্ষণ ॥ 

সত্যাচার করে যেই মিথ্যা পরিহরি | 
সত্য অন্তষ্ঠান তার আস্তে হর তরি | 
সত্যজ্ঞানে মাঁয়ানিদ্রা মোচন করিবে | 
নিতা চিদ্ানন্দ কপ জ্ঞানেতে হেরিবে॥ 
সত্য ছাড়ি মিথ্যাচার শাঠা প্রতারণ| | 
কত কষ্ট ভগ করে ধনের কামন| | 
'আনিত্য ধনেডে নিত্য জাঁনের বিকার । 
অন্প দিন মাত্র ভবে প্রয়োজন বার॥ 

অনিতা ধনের হেতু ছাড়ি নিত্যধন। 
্ ল্য মাঁণিক্য চূর্ণ করি অযতন | 
মুত্তিকাঁর ঘট ছিদ্ররোধ করিবারে। 

রর জি নষ্ট কেন কর এসংসারে] 
মহাঁত্রত মৌনাপেক্ষা ফলাধিক সত্য | 
দহজাঁশ্বমেধ ফল বলাও আকথ্য, | 

| টা ব্রত তগ দান যত পুণ্য কন্ম | 

মহ্াঁদি প্রণীত শান্্রে সতা গুরু ধর্ম॥ 



মনোবৃভি বিধায়ক। 

সত্য বাকো মহাফল শাস্তেতে নির্ণয়! 

সত্য অন্রষ্ঠান বিন! শ্রেয়ঃ নাহি হয় ॥ 
সত্যের সদৃশ সার নাহি অন্য ধন্মে !* 
মিথাার পমান পাপ আছে কোন্ কল্মে | 
'খঞ্জকে কহিলে খপ্ড সত্য বটে হয়| 
কিন্তু প্রিয়তর বাক্য তার পক্ষে নয় | 
মুর্খে যদি প্রাজ্ঞ বলি কর সম্বোধন | 
প্রশংসা বাদেতে নিন্দ। পাপের সাধন |" 
গণ্প কিম্বা বর্ণনায় মিথা| ব্যবহার | 

কিন্ত পাপ নাহি জন্মে তাহাতে বক্তার ॥ 
সাবধানে সত্য বল সত্য কর সার। 

কালভয় তাহে জয় হইবে সংসার ॥ 
যেজন পালেন সত্য সত্য তার ধন। 
সত্য তত্ব বিনা তথ্য ন! করে গ্রহণ ॥ 
অমুল্য অতুল্য সত্য কৈবল্য দায়ক। 
ইহ ভবে সতা বিন| কে আছে নায়ক ! 
সংসার আশ্রমে সত্য করিয়া পালন | 

যুধিষ্ঠির জনক সৌনক তপোধন | 
সচ্ছান্দে বঞ্চিল তাঁরা শান্ত করি মন। 
প্রাথান্তে না করে সত্যভ্র্ই কদাঁচন ॥ 
অকাতরে যদ্যপি সর্বস্ব করে দান। 
তথাপি না হয় এক সত্যের সমান ॥ 
ভৌতিক প্রপঞ্চ দেহে সত্য নাহি যাঁর। 
ইহ গরলোকে তাঁর সকলি অসার ॥ 

_ সত্যের সংস্কার থাকে জীবেতে সঞ্চার | 
টা  পরলোকে মেই ফল ভুপ্ডে অনিবার 1 



যনোবৃত্তি বিধায়ক 

জ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অনুত ভক্ষণ! 

_ভ্রিভুবনে তাঁর মত্ত নাহি কনীচন ॥ 

অজ্ঞাঁনী বাল্জীনী করে সত লী | 

সংসার সাগরে তরে সেই পণ্যবান 

কাঁয়িক কন্মেতে যেই অর্থ লব্ধ হয় রঃ 

তাহে উল্লাসিত চিত্ত হও সাঁধুচয় ॥ 
ধন ইচ্ছা প্রবল দে খিয় দুঃখ হয়ু। 
বঞ্চনা বিষম রোগ ধনের আশয় | 

নর্ধদ! চঞ্চল চিত্ত রথা পর্যাটনে | 

বৈজয়ুন্তী বাঁস প্রায় বায়ু সঞ্চালনে | 
সত্য সম ধন্ম আর মিথ্যা হেন পাপ! 

না বুৰিয়া ইহ লোকে পায়ু অন্থতাঁপ | 
যে জন সতত চিন্তা করে মিথ্যাচার । 
জমক্রমে নাহি করে সত্য ব্যবহার ॥ 

অহরহ মিথ্যাভানে পাপের সঞ্চার । 

সজ্ঞানে অক্ঞানে সত্যে না করে সংকার | 

অন্তরীকআা বাঁধু অগি পৃথ্ী আর জল। 

আকাশে প্রকাশ পায় চৈতন্য নকল ॥ 

 প্রাতরানি অষ্ম মুহুর্ত পরিমাপ 
ইহার! সর্বাদা করে জীবের কল্যাণ ॥ 

_ ব্যাধি বপে ভোগে গাঁপ নাক্ষী ৰগে কাল। 
কালে এ কাল হয় গ্ররূত করাল ॥ 

'দ্ণ্ডে জীবে দণ্ডে বিনি দগুধর 
প্রীধি দেন বিধি শান্ত্েতে গোচর ॥ 

এব দেহী গেহী শুন যুক্তিচয় | 
আআ বন। জুপথ ক্প্ধ ইয়ে র় চা 
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রসন। তাড়ন 

ত্রিপদী। 

অস্থি হীন মাংসময়, সরস রসনা হয়, 
শব্দ রস যাতে অন্মাঁন | 

মনে হয় যত ভাব,  তাহে ঘটাইয়া ভাব, 
ভাবুকে শুনায় তব গান | 

অমুত্ত অব্যক্তোঁদয়, তাহে বাক্য স্ফণত্তি হয়ঃ 
তালমন্দ বিবেচনা মত । | 

রূসঙ্ঞা ইক্ড্রিয় সার, কে জানে মহিম। তর, 
যে জানে মে সতা বাকো রত ॥ 

পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয় সার, রসনা প্রধান তার, 
কম্মেক্দিয় মধ্যে গণ্য বাণী । | 

জ্ঞানকম্ম সঙ্গি দ্য, ইন্ড্রিয়ের শ্রেষ্ক হয়, 
যুগল ইন্ড্রিয়ে জীব মানি । 

শ্ন্ঠে বাক্য আমেড়ন, করে জ্ঞান প্রাণিগণ, 
ভাঁলমন্দ বুঝে সেই ; বলে। 

সেই কথ। অস্নুসারে, মর্ত্যলোক ব্যবহারে, 
অনায়াসে বুদ্ধি ক্রমে চলে ॥ 

ক্ষ আপন ষশ, বাক্ত কৈলে অপযশ, 
পর উপকার করে ভাষে। 

ধীর ব্যক্তি নীতি কয়, হিতপ্রিয় বাক্যচয়ঃ 
স্বগৌরব পরনিন্দ] নাশে॥ 

মহাদোষে দোষী যেই, গরছিদ্র কথা সেই, 
যথ! তথা কহে অনুদিন। 
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নিন্দাবাদী যে দু খ, পর তাপেপায় সখ, 

বিদ্যাুকি বক্তুতা উদয়] 
তত কটুকাব্য হয় যথা, সুমত্য নাহিক তথা, 

ব্যক্ত হয় কটু ভাষা আঁদি। 
শীলতায় শক্ত বশ, ভাহে লোক করে যশ, 

বিতর্কে না হবে দর্প বাঁদী ॥ 
লবণ রসের সার, মি বাক্য সে প্রকার, 

ভাঁলষন্দ জ্ঞাত সব্মজন | 
কহিলে সরস কথা, মান্য হবে যথ! তথ!, 
| কহ সবে মধুর বচন ॥ 
ভুন্ন,খ কথাঁর দোষে প্রয়বাক্যে নাহি তোঁষে, 

দুম্মখ বলিয়া খ্যাত হয়। 
রুষ্টভাঁষী অতাঁজন, লোকে করে জ্বালাতন, 

বাঁক্য জালে নিন্দে সমুদয় 1 
বিদ্য। শুন্য ভট্টাচার্য, বাচালত। হয় ধাঁধ্য, 

দুম্,খ হইতে শ্রেন্ঠ তণ্ড | 
_.. কৌতুকে কৌতুকী যত, ভণ্ডে লয়ে শুনে কত, 

ভণ্ড কাঁগু মাত্র সর্ব গপণ্ড | 

_. ব্রসনা ইন্দ্রির নারে, বশীভূত কর তারে, 
সারতত্ব কর অন্বেষণ | 

ত্য ভাম সত্য জ্ঞান, সতাসন পুণ্যাধাঁন, 
সত্য ধন অমুলা রূতন ॥ 
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কামরিপু! 

লঘুত্রিপদী ছন্বঃ। 
জ্গম্শরূপ ধ্বনি, রস গন্ধ গণি, এপঞ্চ বিষয় বনে । 

নন্ত করী প্রায়, প্রতিক্ষণ ধায়, ছুরন্ত ইন্দ্রিয়গণে 
শীতি জ্ঞান সার, অন্কশ বিস্তার, উপদেশে কর ভর। 
মন দুঢতর, করিয়া সত্বর, বাঁরণে আয়ত্ত কর | 

বিষয়ে কাতর, অহর্নিশি নর, ইক্দ্রিয়াদি স্ুগোচর। 
প্রেরণ যখন, করিবে তখন, মনরে প্রবোধ কর] 

নিরোঁধিবে মন, সতত যখন, অভ্যাঁস নৈপুণা হয় | 
ঈদৃশ কৌশলে, চালিলে স্ববলে, তারে জিতেন্দরিয় কয় | 
বিষয়াদি পঞ্চ, সংসার প্রপঞ্চ, এটক পুরুষে নাঁশে। 
পিকধ্ননি যথ], আবণেতে তথা, স্তব্্হরিণ উল্লাসে ॥ 
যদি লম্্ষ দিয়], যাঁয় পলাইয়|, বাঁধ কি মারিতে পাঁরে। 
পিক সুধা স্বরে, মৌহিত অন্তরে, শীঘ্র মৃগায়ু সংহারে ॥ 
প্রাবেশি কানন, বৃক্ষ উৎ্পাটন, করী করে অনায়াসে" 
বারুণী পরশে, মুগ্ধতার বশে, শেষে বদ্ধ দৃঢ় পাশে ॥ 
দীপ শিখারূপ, দেখে অপরূপ, লোঁভেতে পতঙ্গ মরে | 
দীপাগি-সুন্দর, গড়ি তছুপর, স্বীয় অঙ্গ তস্ম করে ॥ 
অগাধ সাগরে, তাঁহে মীন চরে, সে মীন লোতের তরে। 
আধার দেখিয়া, মৃত্যু না ভাবিয়া, বড়িসে বিদ্ধিয়া মরে ॥ 
মেলি অলিদলে, করিগওুস্থলে, লুন্ধচিন্ত মকরন্দে। 
দস্তী কর্ণীঘাঁতে, নারে পলাইতে, গলিত সুরার গন্ধে॥ 
এ পঞ্চ বিষয়ঃ বিষতুলা হয়, যুজিতে বুঝহ কবি। 
বিষয়াতিলাস, নাহি পুরে আঁশ, বনি মুখে যেন হৰি | 

্ শর ভিত এল 
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যদি কোঁনজন, করিছে মনন, সেবিতে পঞ্চ বিষয় ] 
না হয় কুশল, অমৃতে গরল, পরেতে প্রাণীন্ত হয় 
শব্দ অর্থ কাঁষ, আঁজ্সায় বিশ্রাম, ইন্ড্রিয়াঁদি মন জ্ঞান । 
স্বব্তগ্রাহ্য পঞ্চে, যথা সুখে বঞ্চে, ব্রাণাদিতে অন্থমাঁন॥ 
শ্রবণে শ্রবণ, বীণাঁদি বাঁদন, শ্রুতি সুখ শাস্ত্রে কয়। 
স্ত্রী পুরুষ ঘোঁগে, শরীরাজরীগে, ত্বগেক্জিয়ে স্পর্শ হয়] 
সৌন্দর্যাবয়ব, রমণীয় সব, চক্ষু গ্রাহা রূপচয় | 
স্াছু দ্রবা যত, রসনা স্বাদিত,ষড়রস কোঁষে কয় ॥ 
চনদন+দি গন্ধ, পুষ্পাঁদি স্বন্ধ' গন্ধ ভ্রাণেক্ছিয় এীহ্য | 
এ পঞ্চ বিষয়, কামিনীর হয়, তবে কেব| ধরে ধৈর্ধা 
স্থকূপা যুবতী, নাঁম মাত্র সতী, অভিনব যুবাগণ। 
পাইয়] নির্জন, করিলে যতন, তার কি ন। ভুলে মন | 

রমণী স্ুশীলে, নয়নে হেরিলে, বাঁরবাঁর দেখে কিরে । 
মত দুর যায়, দুর্ষি করে তাঁয়, অসহ্য অনঙ্গ তীরে ॥ 

অপব্প নারী, কিন্ত কাদাচারী, সবারি নয়ন তাঁর]! 
যদিও অবলা, তথাপি প্রবলা, কে বলে সরল] তারা ॥ 

বিবিধ বঞ্চনা, জানে সে 'অঙ্গনা, চেষ্টা কে বুঝিতে পাঁরে। 

বিবেকী সুজ্ঞানী, দর্শনে কামিনী, পরশে যোগীরা হারে॥ 
একে সম্মৌোহন, তাঁহে উন্মাদন, শোষণ, ক্ষৌোভন বাণ। 

ক্ভন পশ্চাঁতে, পঞ্চ শরাঁঘাীতে, দহিছে জীবের প্রাণ ॥ 
দেখ কামশর, করে জ্বর জ্বর, বিদ্ধিয়া হদয়োপর। 
ভূজঙ্গ দৎশন, হইলে যেমন? দগ্ধ করে কলেবর ॥ 

স্বৃতকুস্ত সম, 1, নারীর উপমা, যুবতী বদ্যপি হয়। 
তপ্ত হুতাঁশন' যুবক যে জন, একত্রেতে রাখা নয় | 

ৃ কুলট। কামিনী, বতেক ভাঁমিনী, কলুষের বাঁপী প্রায়! 
পিপাসা কাতর, কতশত নর, পপ পঙ্কে মজে মু 
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মন্তুষা কি ছার, মোহে ত্রিসংসার, গ্ুরাঁণে প্রমাণ আছে।, 
কামের উৎসাহ, লৌকে করে দাহ, সছুপায় সাঁধু কাছে ॥ 

দেখ ত্রিপুরাঁরি, কামেরে সংহারি, সন্তাপিত হন রাগে । 
মোহিনীর রূপ, দেখে অপব্ধপ, মোহিত কাঁশানুরাণে ॥ 
ইন্দ্রাদি পবন, নহে স্বরণ, বিমুগ্ধ কামিনী তরে। 
রাঁবণাদি বত, বিন্দ ছয় সত, দেখিয়া ভ্রীরদ্ধে ঘরে ॥ 
পশ্ুপন্ছী বক্ষ, স্তরাস্থুর রক্ষ, স্যফির আমূল কাম। 
জীববর্ধে রতি, সর্পাঁন্তরে গতি, ধনা বারে কান বান ॥ 
অতিশয় সেবা, ঘত্বে করে বেব।, সাবধান তনদ্রপায় | 

মহাঁবলবাঁন, অমোঘ সন্ধান, ধম্ম অর্থ লোপ পার ॥ 
কাযোপস্থে জীত,জন্মে অচিরাত, সেই কম্মে ধন্মোদয় | 
লোকে ভ্রমেভূলে, কামোপস্থমুলে,পাপে পড়ে ছুরাশয়॥ 
অতিশয় সেবা, করিবেন যেবা, তেজ হাসে ক্গীণ হয়। 
পীড়ার আঁকর, হয় কলেবর, পরিত্যাথে নিরাঁনয় | 
ধীরবর্গ যত, সণ দোঁষে রত, না হয় কৌশলক্রমে 1 
যেব| কাঁঘাধীন, নারীর অধীন, উন্মন্ত সংবাঁরে ভ্রমে | 
মায়ীমহোৎকট, সংসার শঙ্কট, বন্ধন বন্দীর মত । 

পাপের কারণ, জান নারীগণ, সংঘটন হয় যত] 
দেখ সাধুগণ, পুলের কাঁরণ, উদ্বাহ করিতে মত 
তবে পিভৃণ, হইতে অখণ, সংসার কাঁননে রত | 
লম্পটত] করে, জমে যত নরে, কাম্যকামনীয় কত | 

হইবে উত্কট, বিশাল শঙ্কট, রুদ্ধ হবে ধন্ম পথ ॥ 
বছ নাঁরীগণ, করিলে জন্তন, পুরুষের পাঁপ হয়। 
স্ত্রী পুরুষগণে, স্পশ্পে বনহছুজনে, না করে তাহাতে ভয় ॥ 
কামার কামন1, করিয়। অঙ্গন, পদার্থ বিহীনা হয় । 
কামাবেশে গতি, ছন্গ হয়ে মতি, লজ্জা ভয় নাহি রয় ॥ 
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-. সুপপ্ডিত হয়, যেই মহাশয়, স্বধর্থে ধার্মিক জাঁনী। 
 পরস্ত্রী কখন, না করে ঈক্ষণ, শান্তের নিষেধ জানি। 
 আয়ুযশ ক্ষয়, বংশ নাঁশ হয়, চীররোগ স্বীণ কাঁয়। 
 লোৌতে যত নরে, পরদাঁরা হরে, পরে করে হাঁয় হায়। 

তুবিচাঁরে কর্ম, করিলে স্বধর্মা, ধর্মেতে সকলি জয় । 
সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কুলাশ্রম কন্মা, কুকম্মে পীড়ন হয় ॥ 
অনিবার্য দর্প, তীক্ষান্তর কন্দর্প, মাঁপিনী রমণীচয়। 
কাঁমিনীর তরে, যে আঁশ! না করে, ইহ পরলোঁকে জয় ॥ 
নারীর বদন, হেরি খধিগণ, তগ জপ করে ক্ষয় । 
পীধৃষ বচন, কহে রাঁমাগণ, শাণিত ক্ষুর হৃদয় 
দিরমে যে ধনী, শুনি কাক ধ্বনি, তখনি মুচ্ছিতি হয়। 
হইলে রজনী, মাখিয়া রজনী, নদী নক্বে নাহি ভয় ॥ 
বঞ্চনার স্থল, হৃদে হলাঁহল, বিশ্বাম ঘতিনী তাঁয়! 
ভ্রৌপদীর মন, স্বামী পঞ্চজন, থাকিতে অপরে ধায় ॥ 

মানস কমল, যুবক মকল, তরুণ অরুণ জ্ঞান | 
কুহকে কামিনী, যেমন ডাঁকিনী,সন্মোহে মোহিত প্রাণ॥ 

জ্ঞানে ধৈর্য ধর, না হও কাঁতর, পুর্াপর বিচারিয়]। 
কুচিন্তায় মন, করিলে ধান, নরক সাধন ক্রিয়া | | 
কাঁমিনীর মন, পাঁয় কৌন জন, চেষ্ট| কে জানিতে পাঁরে। 
শঠা প্রবঞ্চনা, করিয়া অঙ্গনা, বিড়ম্বন যারে তারে | 

. সকলেরি প্রিয়, কেহ ন! অপ্রিয়, এক রূপে নাহি মতি। 
গাভী তৃণ নব, ইচ্ছাঁকরে মব, নারীর মেরূপ গতি | 
'অহর্নিশি কাম, বঞ্চে অবিরাম, তখাপি না ঘুচে আশ। 
বাঞ্জ। নিত্য সঙ্গ, নৰ নব রঙ্গ, অন্তরেচ্ছ! সুপ্রকাশ ॥ 

.. দেখিলে সুঠাম, বৃদ্ধি হয় কাম, মনাগ্মিতে হয় জ্বরা। 
আচার বিচার, বুঝিয়! বার, কছে সর্ব নীতিজ্ঞরা | 
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নারদ প্রীহরি, বনু তর্ক করি, নারীর সতীত্ব হেতু। 
বিশ্বাস কাঁর৭, ব্রজঙ্গনাঁথণ, নিমন্ত্িল ধীনকেতু ॥ 
ষোঁড়শ হাঁজাঁর, অক্টাঁধিক তাঁর, বসিল গোৌঁপিনীগণ । 
পদ্ম পত্রানন? তাঁহাঁতে ভোঁজন, কাম করে গ্রবেশন | 
হেরি কামরূপ, বুদ্ধি ক্মরকুপ, বাগ করে রতি সুখ | 
ভে'জনের পর, উঠিল সত্তবর, লঙ্জায় নমিত মুখ ॥ 
অটল টলিল, অন্বর খসিল, আঁদ্রিভৃত কটীবাঁস । 
নারীর চরিত্র, অতীব বিচিত্র, প্ররুষ পরশে আঁশ ॥ 
রুক্নিনীর মন, কেবল তখন, পুত্র স্নেহে ছিল বদ্ধ। 
নতুব! অপর, কাঁমেতে কাতর, স্মর শবে সবে স্তন্ধ 1 
নারদ হেরিয়া, বিন্ময় ভাবিয়া, বিষে প্রণাম করে । 
তোমার মহিমা, নাহি দিতে সীমা, কে বুঝিবে সুর নরে ॥ 
বিদাঁয় হইয়!, কামিশী নিন্দিয়া, গ্রশৎসিয়৷ মীনক্তে। 
কাম কলানিধি, নাঁরীরূপ বিধি. স্থজন সংসার হেতু ॥ 
জননমমরণ, অবস্থা ঘউন, তাতে কি সন্দেহ আঁছে। 
স্ষ্টি স্থিতি লয়, রমণীতে হয়, অসাধ্য কি তার কাছে ॥ 
নাংসপিও উচ, তারে বোধ কুচ, কামে করে পীড়ামান | 
থুথু লালা কাশ, যাঁহাঁতে প্রকাঁশ, মুখামূত বোধে পান | 
মদন আগার, অতি কদাঁকার, মুত্র রক্ত বিনির্গত | 
দুর্ন্ধ কুস্থান, হেরে মতিমাঁন, তথাপি তাহাতে রত 
অতএব বলি, বিষের পুতলী, মায়াময় কুহকিনী । 
যাহার মায়ায়, মহেশে ভুলার, যেন কাল স্বরূপিনী ॥ 
যাঁর বাক্য বিধি, শুনে বলে বিধি,অবিধি সাবিত্রী হেরে! 
হয়ে কানাতুর, স্বর্ণ মর্ত্য পুর, যাহার নিমিত্ত ফেরে ॥ 
€মাহিনীর রূপ, হেরিয়| এরূপ, পশুপতি সচঞ্চল। 
লক্ষ্মীর কারণ, ক্ষীরদ মন্থন, নিল কণ্টে হলাহল ॥ 

৮০5 
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শুন বন্ধুজন, করি নিবেদন, কামিনীর কাঁম রসে 
কদাঁচ ভুল না, ঘটিবে যন্ত্রণা, যদি চল তাঁরবশে॥ 
দাঁরপরিগ্রহ, না করিলে গৃহ, শ্মশান সমান কয় | 
পুত্র উৎপাঁদন, তাহাঁর কারণ, করিবে পণ্ডিত চয় ॥ 
ভবের বাঁজারে, এপ আঁচাঁরে, যে করিবে সম্বরণ। 
তারে বলি ধনা, জ্ঞানি অগ্রগণ্য, মানব প্রধান জন | 
নরি হায় হায়, পড়ে ভবদায়, তথাপি চেতন নাই। 
চারিদিকে চাই, দেখিতে না পাঁই,সাধু থাকে কোঁন ঠ1ই 1 
যত দেখি রঙ্গ, সকলি কুসঙ্গ, ভাঁসায়ে মানস রী | 
এখন মময়, যদি চাহ শ্রেয়, পার হও এই বেলা 

নী ধ। 
পয়ার। 

ক্রোধ মহাশজ,হয় অনিষ্ট কারক। 
বিজ্ঞের বিজ্ঞত্ব নাশে পাপের সাধক] 
রাগে তপ নষ্ট হয় রষ্ট ইষ্ট ধর্ম । 
ক্রোধের অন্য নাহি দেখি কোন কণ্ম ॥ 
বিষে বঞ্টুহে ষেন সর্পের দংশনে। 

অনল ট্ররপত্তি হয় কাষ্ঠ সংঘর্ষণে | 
ঠততে [ধিক ক্রোধ বশেজনে কলেবরু। 
র্ ্ নিরতত কভু গোড়ায় অন্তর ॥ 
বল প্রতাপ তার জয় পাঁধ্য নয়। 

ষ্ের হুদে করে স্ববলে আশ্রয় ॥ 
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কাম লোভ মোহ আদি রিপুগপ যত | 
এতাদ্শ উগ্র নহে থাকে অবিরত 
মহাপাপ ক্রোধ তুল্য নাহিক সংসারে । 
জ্ঞান বুদ্ধি আদি যত তাহাতে সংহারে ॥ 
বিশেষ ধীরের ক্রোধ চাপল্য গণন | 
বুঝিয়া তাহার মন্ম কর পন্বরণ ॥ 
কোপে হয় মহাপাপ তাপ-উপাজ্জন | 
অন্প আমু হয় লোকে অনিষ্ট ঘটন ॥ 
লঘু গুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে। 
সকার বকার ভাষে নাহি কাঁলাকালে ॥ 
তাল মন্দ হিতাহিত জ্ঞান নাহি রয় | 
অত্যন্ত চঞ্চল করে হইলে উদয় | 
বন্ধু করে ভেদাভেদ বিচ্ছেদোৎপাদন। 
বিবাদ কলহ যত ইতর ঘটন | 
তাহার সহায় লোক কদাপি ন1 হয়। 
ক্রোধের হইলে বশ সকলি প্রলয় ॥ 
কুজ্ঝটিকা করে যেন রঘি আচ্ছাদন । 
ক্রোধোদয়ে জ্ঞান নষ্ট অতি বিড়স্বন ॥ 
যার হুদি মধ্যে সদা করে অবস্থান | 
লক্ষপতি হয় তবু ছুঃখীর প্রধান ॥ 
মনঃ অসন্তোষ থাকে বিমধ সর্বদা । 
আন্তরিক হইলে বিপক্ষ প্রতি সদা ॥ 
যেই নর নিরস্তর বশ হয় তার | 

' জীবন অগুচি হয় করে কদাচার ॥ | 
কোপ বশে ত্রাতু সঙ্গে যে করে বিবাদ । 
পরিণামে র্লেশ তার হইবে প্রমাদ ॥ 
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নহে দায় সদুপায় স্থির কর মন | 
উদ্মার উদ্দয়কালে কর সম্বরণ ॥ 
মন্দ জ্ঞান অনাদর যদি কর তারে। 

অধীন হইলে পর কি করিতে পারে ॥ 
সুকৌশলে বুদ্ধিবলে হইবে স্বাধীন। 
জ্ঞানীতাবে জালাতিন হবে অর্ধাচীন | 
ক্রোধেতে অধৈর্ধ্য দেখ হয় বাজায়! 
গ্রস্পর হানাহানি সৈন্য করে ক্ষযু। 
সহ সহ লোক যাহার কারণ। 
তানায়াসে ক্রোধবশে হয় বিনাশন ॥ 
কামন| ভঙ্গের পর ক্রোধের উদয়। 
হিংসাবশে জন্মে কোপ অসহ হৃদয় | 
অন্যান্য রিপুরা যদি হয় বল্সবান। 
তাহাতে কি নু করে পণ্ডিতের জ্ঞান ॥ 
কিন্ত ক্রোধ মহান. প্রবল অতিশয় । 

সাবধান ধীরবর্থ আকি ঘুবাঁচয়ু। 
_ মহাঁযত্ে নাহি কর ক্রোধের বিকার । 

দ্বিতীয় প্রবল বৈরী সঙ্গে পরিবার | 
বিনয়ে বিনয়ী হবে সবাকাঁর স্থানে |. 
কদাচিত রাগ না করিবে মতিমানে | 
ক্রোধী লোকরশঈীভূত অনুনয়ে হয়। 
শান্তনা! করিয়! তোষ উগ্রভাবোদয় | 
কট্তাষী লোকেরে কুশল জিজ্ঞাপিবে। 
দরগুধারী নিকটেতে লঘুদ্ব পাইবে | 
্মদ্রি ক্রোধবশে কেহ খড়ন ধরি হানে । 

মর বচনে শাস্ত করিবে অজ্ঞানে | 
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রাগ শাম্য হবে তার জানিবে নিশ্চয়! 
পয়ঃদানে অগ্নি প্রায় নির্বাণতা হয় ॥ 
ক্ষমার অধীন হয় ক্রোধ দুর্বার । ; 
্ষম| না থাকিলে ধ্বংস করিত সংসার ॥ 
অজ্ঞ লোক ক্রোধ বশে হয় জ্ঞান হত । 

সাঁধুব মনেতে কোপি না হয় সঙ্গত ॥ 

বশিষ্টের বংশ নাশ করে বিশ্বামিত্র | 
তথাপি তাহারে নাহি তাবিল অমিত্র ॥ 
আহ: মরি ধৈর্য্যগুণ কিব| চমৎকার । 
আঁততায়ী হলে তবু না করে সংহার | 
শাছের প্রমাণ আততায়ী ছয় জন। 
তাহারে বধিলে পাপস্পর্শে না কখন ॥ 
গৃহ দাহ করে কিন্বা! হলাহল দান! 

শান্ত্রপাণী হয়ে ইচ্ছা বধিতে পরাণ | 
ধন বিত্তি কলত্র হরিতে যার মন । 

এই ছয় আততায়ী শাস্ত্রের লিখন | 
আততায়ী আগত হইলে অবিচাঁরে। 
তখনি করিবে হিংস। শাস্ত্র অস্সারে ॥ 
প্রতিহিস1 হেতু দোষী নাহয় সেজন 
কিন্ত ফলাফল তাহে নাহি নিৰপণ [ 
নিজগুণে ষদ্যপি তাহাতে করে ক্ষমা । 

তাহার পুণের কথা কি আছে উপমা । 
ধৈর্যের সমান গুণ পু রদ 
না দেখি এমন যাতে [অভুঘাদাহাকার রীডিং টন 

কপি পক্ষে শঁভথবিজঙগা। সিন 8৬ টা টি 
সকলে সমন ভাব ন৷ রিং] ৪ শী 

[| পরিগ্রহণেষ ভাই ৪ 
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ধৈর্যগুণে যাঁর মন আছে শোভমান | 

শত্রু মিত্র তার মতে সকল লমান ॥ 
জগতে তাহার কেহ আছে কি বিপক্ষ । 

যে থাকে বিপক্ষ তার গুণে হয় পক্ষ ॥ 
আশ্রম বিশেষে বিধি আছে ভিন্ন ভাব 
জ্ঞানী জন তাহাতে ঘটায় ভাবাভাব ॥ 
গৃহী হয়ে শত্রকে না করে উপরোধ | 
দেশ কাল পাত্র বুঝে গ্রকাশিবে ক্রোধ ॥ 
ক্রোধ হিংসা মহা পাপ শাড্ের বচন | 

তাহে ধন নষ্ট হয় পাঁপ অগপন | 
ক্ষণমাজ ক্রেধ যদ্দি উদয় হইবে | 
মন গ্রবোধিয়া শীপ্ শমতা করিবে ॥ 
সেই জনে সাবু বলি সর্বজন কর়। 
ক্রোধ হিংসা! পাপাচার নাহিক সংশর॥ 
বেদ পাঠ তপজপ হোম যর দান। 
অক্রোধী জনার নহে শতাংশ সমান [ 
যেই জন ইহলোঁকে ক্রোধ জয় করে । 
অনন্ত স্বর্গের সুখ তাহার "অন্তরে | 
জ্ঞান দ্বার! নিয়ত প্রশীস্ত তার মন। 

শাস্ত্রোক্ত জীবন মুক্ত দেই মহাঁজন ॥ 
যদি কেহ হিংসাবশে করে মন্ম ভেদ! 

ক্ষমাগুণে পাঁধু কি তাহাতে করে খেদ ॥ 
সহাবলে অবহেলে হয় ক্রোখ হীন। 
জ্ঞানেতে মহাত। করে আআ অধীন ॥ 
ক্রোধ বলবান যাঁর ক্ষ] নাহ তার। 

সে অতি অশান্ত হয় চু দুরাচর ॥ 
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মৃাক্রোধ করি কেহ আপন জীবন। 
বিনষ্ট করিয়া শেষে রৌরব গমন ॥ 
মভাক্রোধাবিষ্ চিত্ত যদি কারু হয় 
নরনারী বধে তার নাহয় শংসয় 
পরকালে তাহাদের বিষম ছুর্গতি। 
কন্ম অন্রযায়ী ফল পাঁয় মুটমতি ॥ 
অতএব সাবধান হও সর্জন | 
করোঁপ যদ হয় সাম্য কর ততক্ষণ 1 
বিশেন বিষম বৈরী ক্রোধ অতিশয়। 
মহা যে ত্যাগ কর সাধু সদাশয়ু॥ 

লোভ?! 

| পয়ার। 

লোভ হয় মা শত্রৎরজোগুপা ক্রীন্ত 
লোতেতে লোনুপ যার বিষম অশীন্ত ॥ 
লে!ভেতেই ক্রোধ জন্মে লোতে কামোদয় | 
লোভেতে উৎপত্তি ম'হ লোভ পাপময়॥ 
যেমন পশুর মধ্যে সিংহের শাসন। 
রবির মধ্যাহ্ন কালে যেষপ কিরণ 
জীবের তদ্রপ মন লোতে আক্মাণ। 
লোভের প্রভাব প্রায় জ্ঞাত সর্বজন ॥ 
প্রাণিগণ পাপে মগ্ন হয় দু লোভে! 
লোভীর সহিত কোথ! গ্রেমরত্ব শোভে ॥ 

লোভে অন্রচিত কম্ম ধন্মে নাহি সহে। 
অবিহিত লোভ কর। কভু তাল নহে॥ 
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লোতেতে সন্তোষ হাঁস করে যেইবপ। 
লোতেতে যেমন পাপ না দেখি স্বরূপ | 
পয়ঃ অন্বেষণে মৃগ প্রাস্তরেতে জমে। 
মৃগতৃষ্তাপ্রভাবেতে দৃষ্টি হরে ক্রমে ॥ 
মৃগ তৃষ্ণাতুর কাশপৃষ্প জলপ্রায়। 
সমুদ্র লহরী জ্ঞানে নিরবধি যায়। 

অবশেষে ভরমবশে প্রাগ নাশে তায়। 
নিরুপায় একি দায় হায় হায় হায়ু॥ 

বিষয়ে বিরয়িবর্গ লোভ লক্ষান্তরে | 
মুগতৃষ্ণা প্রায় ভবে পর্য।টন করে | 
পুনঃ ২ ভঙ্গ হয় মন অভিলাষ 
তথাপি নিবৃত্ত নহে সংসার প্রয়াশ ॥ 
্্টাচারী ধনলোভে করিছে কুকন্ম। 
তাহে অপযশ হয় জলাঞুলি ধন্ম ! 
লোত বশে চিন্তা করে সুখ বিচারিয়।। 
লোতে জন্মে মহ চিস্ত! শুপ্ধ করে হিয়া | 
অজয় নিতাত্ত পরীঁক্রাস্ত এ সংসারে । 

 লোস্ডেতে ব্যাকুল চিত্ত করে যে সবারে | 

চিন্তার আকর লোভ জানিবে নিশ্চয়। 
অত্যস্ত কাতর করে লোভ দুরাশয় ॥ 
অনেকেতে লোতঞরে সম্পদ কারণ 

শাঠ্য প্রবঞ্চনা বশে ধন উপ্বীর্্জন | 
. খলের লোতের কথ| কহিতে বিস্তার । 

_ লোভেতে অনিষ্ট তারা, করে পাপাচার ॥ 
_.. পরের কলজ্র হরে মানী মান নাশে। 
২ দ্ধ টন সংঘটন করে অনায়াদে ] 
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মন্তষ্ের চিন্ত। হয় জ্বরের সমান | 
জানিয়া তীহর মন্্ন হও সাবধান ॥ 

লোভে পড়ি চৌধ্যব্বত্তি করে মুটজন | 
ধনবাঁন গৃহে নিত্য ধন অন্বেষণ ॥ 
জরষ্টানারী উপপতি প্রতি লোভী সদ1। 
শয়নে থাকিয়া চিন্তে চঞ্চল। গ্রমদা ] 

সতী নারী পতি চিস্তা করে নিশি দিন। 
মোক্ষাকাউলী চিত্ত! করে হইয়া প্রবীণ ॥ 
ঢুষ্পার সমুদ্র পম পারাপার দায়। 
কিসে ধন মান হবে ভাবিছে উপায় ॥ 
দরিদ্র করিছে লোভ শতেক তক্কার। 
শত মুদ্রা হলে বাঞ্চ। পাইতে হাজার ॥ 
সহজ হইলে লক্ষে লক্ষ্য নিরস্তর 1 
লক্ষপতি ইচ্ছ। করে হতে কোটীশ্বর 1 
যদ্যপি তাহারে বিধি কোটীশ্বর করে। 
তথাপি ধনের ভূঞা কদাচ না মরে ॥ 
ভূপতি হইব বলে চিন্তায় মগন। 
কিমাশ্ট্ধ্য গতি লোভ মোহে জগজন [. 
রাজার আবার স্পৃহা সার্বভৌম পদে 
তবু মন পড়ে থাকে আশাবপহদে ॥ 
তৎপরে ইন্দ্রত্ব লব এই বাঞুণ ইয়। 
দেবরাজ চিস্তা করে ব্রহ্মার বিষয় ॥ 
প্রজাপতি বিষুপদে সদা করে ধ্যান। 
শিবত্ব নিমিত্ত চিস্তাকুল ভগবান ॥ 
উদ্ধ মুখে পশুপতি ভাবে নির্বিকারি। 
05 [রুব্রি। [যারে ঘোষে নিন সার] 
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সর্বতখে বিমুখ শ্মশান ভূমে বাঁস। 
নিত্য সুখে কি তিনি করেন প্রয়াশ ] 
নিত্য স্শখে তথাপি বিষম দেখি আশা । 
ন! জানি আশার কত আছে সে পিপাগা॥ 

সে আশ| কি পার হতে পারে ক্ষুদ্র জীব । 
মোক্ষাকাঙুজী লোভ বশে ভাবে নিজ শিব | 
নিখিল ব্রহ্গাণ্ড চলে আশার আশায় । 

. আশা পাশে বদ্ধ হয়ে আছে সমুদয় | 
আশ] ন। থাকিলে বাসা বান্ধে কি কখন । 
আশার হইলে নাশ সব অচেতন]. 
কিন্ত ভবে ধন আশ হুখ্য মাত্র সার। 
সে আশা না পুর্ণ হলে সংসার অসার ॥ 

ব্রহ্মাণ্ড পাইলে আশ। তবু নাহি পুবে। 
তাহাতেও শ্রখ নাহি গেলে সুরপুরে ॥ 
জনম মরণাদি যদি স্থির সংস্কার 
তবে কেন মিছ! আস ভবের বাজার ॥ 
যত দেখ তর হাট ঘাট নাটশাল]। 
ইহাতে ভ্রমিলে পরে ঘটে ঘোর জালা ॥ 
যে জন থাকিতে পারে হইয়া স্ুস্থির 
তাঁহাকে মান্ষ বলি সেই সে সুধীর | 
অতএব আনাগণ।া কর সাবধানে । 
পঞ্নের সম্বল রা পাইবে অজ্ঞানে ॥ 
নিত্য হয়,সন্ধ্যা প্রাতঃ দ্রিনের যাপন । 
হিমস্ত বসস্ত বর্ষ। রি গমন ॥ 
্াতিদিন আযুঃ গত লোত নাহি যায়| 
নঃ তাত্ত নহে শান্ত একি মহাদায়॥ 
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জলেতে থাকিয়া মন পিপাসায় মরে] 
ভবার্ণবে তত্বজ্ঞান যত নাহি করে ॥ 
মহাবাতে নিবারিত দেখ মেঘগপ । 
সমুদ্র লহরী আয় রহিত পবন ॥ 
দাবাগি নিব যথা পেলে রুষ্টজল। 
সনকে বিজয় কর জ্বালি জানানল ॥ 
জ্ঞানেতে প্রশান্ত চি্ত হইবে যখন! 
ভবের ঘাতনা তবে হইবে মর্জন ॥ 
মন দলমল সিদ্ধু স্রোতে তাসে যায়। 
সুখের পতাঁকাম নার নিদর্শন তায়] 
পণ্ড পক্ষী আদি আর দেবাতর নর। 
গঙ্গর্ধ রাক্ষন ক্ষ ভজঙ্গ কিন্নর 
লোভেতে অনিভ্য চিন্তা করে নিরন্ুর। 
চিন্তায় হইয়া মু্ধ সকলে কাতর | 
আসক্তি বিহীন চিত্ত যেই মহাজন। 
চিন্তার বিষয় তারে না করে বন্ধন] 
কামনায় ব্যাকুশিত যে জনার মন । 
সংসার বন্ধান হয় তাহার কারণ॥ 
সংসারে বন্ধন নাহি মোক্ষ নাই বনে! 
বঙ্গ মুক্ত মন্তঘ্যের আপনার মনে ] 
অতএব কহি শুন শ্রেযুঃ সবাকার ॥ 

চিন্ত সত্য চিস্তামপি ত্রিজগতসার ॥ 
চিন্ময়ে চিন্তিলে চিত্ত হবে চিন্তাচুত। 
অনায়াসে হবে ভব চিন্তা পরাভুত॥ 
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মোহ। 

পয়ার। 

মমতা মোহেতে মণ্ত মহী মধ্যে জীব! 
তাক্ত ভব ভ্রমে পড়ে ভূলে নিজ শিব ॥ 
পড়িয়া মায়ার জালে দেখ প্রাণিগণ | 
মায়াবশে হয় সবে সদ উচাটন ॥ 
দেবার কাতর.থাকিয়া আত্ম বাসে! 
স্বকার্ধ্য সাধন করে বন্দী মায়াপাশে ] 
মায়া ইন্দ্রজাল সম জানিবে সকল । 
মোহে মুর্ধ রুরাতুর মানব মণ্ডল ॥ 

পক্ষিচয় দেয় সবে চঞ্চ তে আধার | 
হান্বারবে গাভী বসে ডাকে বারবার ? 
মনুষ্য মাঁয়াতে মগ্ন দেখ সব্জন । 
পুজু পরিজন হেতু সংদার জমণ ॥ 
মম পুত্র কলত্র এরশ্বধ্য ধন জন। 
এই অভিমান শুদ্ধ মোহের কারণ ॥ 
অহম্মদে মত হলে বাড়ে অহঙ্কার । 

ক্ষণধ্বংসী দেহে রথ! মমতা বিচার ॥ 
ক্ষণকাল মধ্যে দেখি হাটি স্থিতি লয়। 
এই দ্রেহে এত গর্ব করে গৃহিচয়ু | 
আমি দেহী বোঁধ করে অবিজ্ঞ যে জন 1 
আমার শরীর বটে জ্ঞানীর বচন] 
আপনি না বুঝে জীব বলে আমি আমি! 
অলীক আমোদে মজি হয় ম্বীচগামী 1 
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অন্ধ নাহি সখী হয় হেরিলেমুকুর 
বালকে কি ফল দেয় রতন গ্রঠর॥ 
মহামায়া প্রতাবেতে অহং তত্ব তাৰ ৷ 
অস্থি মাংস ময় দেহে এপ স্বভাব ॥ 
মুক্তা বৃক্ত জবা য্দ্দ থাকে এক স্থানে 
রক্তাক্ত সে মুক্তা হয় জবা সনিধানে ॥ 
দেইকপ আত্ম! দেহে সত্য জ্ঞান হয়। 

নিত্য বস্তলিপ্ত হেতু নিত্য সবে কয়॥ 
অহং কর্তা অহং ভোক্তা বলে অহঙ্কারে । 

হং ভাব ব্যাখ্যা করে জীব সে আতজআারে ॥ 
পঞ্চম বিংশতি তত্বে জীবের জীবত্ব 
আত্মার চেতনে জীব পায় চেতনত্ব ॥ 
সংসারে কলজ্্র পুত্র বত পরিজন । 
পথিকের প্রায় দেখি সম্বন্ধ ঘটন ॥ 
গগনে জলদ জাল তরি চলে জলে। 
বায়ু বীচি বলে ত্রমে ঈশ্বর কৌশলে | 
অধিদ্য। আদর্শে আত্মা প্রতিবিম্বকূপ | 
জীব সংজ্ঞ। হয়ে প্রাপ্ত মহামোহ কূপ 
মোহের কারণ স্মেহ লোভ অহস্কার। 
সেই হেতু বন্ধু শোকে করে হাহাকার ॥ 
জীর্ণ জ্বরা শীর্ণ তথ হয় মন্মভেদ | 
কেবল মায়ার জন্য উপস্থিত খেদ] 
নশ্বর শরীরে তত্ব চিত্ত করা দায়। 
কদাচিত সম্ভাবনা পায়কি না পায় ॥ 
যখন জঠর কৃপে থাকে অচেতন! 
তখন কি জানে জীব সে জন কেমন 1 
ভূমিষ্ঠ হইলে হয় শিশ্ত অভিধান। : 

ভিত ৮ ই 4-8 হা 
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বাল্য লীলা ছলে করে সেকাল পয়ান | 
যদ্যপি যৌবন কাল হইল সম্ভব। 
বিষধর সদ্দশ ইক্ট্রিয় রিপু সব ॥ 
দংশন করিয়। গাত্রে করে জ্বালাতন। 
পর নারী পর ধন করিতে হরণ ॥ 
যৌবন সময় বড় বিষম সময়। 
সেই কালে স্থির থাঁকা সহজে ন! হয় ॥ 
যদাপি সেকালে করে জ্ঞান অন্রষ্ঠান। 
কিঞ্িৎ শমৃত| গায় শাস্ত্রের বিধান | 
তৎপরে আগত ক্রমে হয় প্রৌঢ কাল। 
তখন ঘাটয়া উঠে বিষম জঞ্জাল ॥ 
দারা তত দুহিতা প্রভৃতি আত্ম জন। 
নিয়ত কাতর জীব ইহার কারণ ॥ 
লালন পালন আর ভরণ পোবণ 
কিকপে করিব কোথা গেলে পাব ধন ॥ 
এইবপ তাবে গত হলে! সে সময় | 
ভয়ানক কাল শেষে হইল উদয় | 
বৃদ্ধ বলে যারে লোক করে অপযশ। 
শীর্ণ তনু হীন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় অবশ | 
গলিত চিকুর জাল চলিত দশন ! 
লোলিত গাত্রের মাংস স্বলিত বচন] 
ক্কুধায় তৃষ্ণায় শেষে সর্ঝদা কাতর । 
বুদ্ধি ভাস মিষ্ালাপে রুষ্ট নিরস্তর | 
শ্বাস কাশ হতাশ প্রাচীন রোগ যত। 
ক্রমান্বয়ে ঘেরে বসে করে বুদ্ধিহত ॥ 

 এসথবা পশ্চাতে কেহ পায় শোক তাপা 
_ সকল প্রকীশ পায় যত থাকে পাগ॥ 
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তখন বিপদে পড়ে কান্দে অন্তরদিন। 
যেদিন গিয়াছে পুনঃ ফিরে কি সেদিন |] 
স্বজন বান্ধবগণে কল্যাণ ধেয়ায়। 

কত দিনে মৃত্যু হবে বলে হায় হায় ! 
এই চিন্তা দেহে আসি হইল প্রবল । 
ক্রমেতে ইন্ত্রিযগণে করিল ছুর্বল ॥ 
এই ভাবে তবে জীব জনম মরণ । 
দীন কালে নিরুদ্েগে না হয় সাধন ॥ 

বাল্য বুব। প্রৌঢ কিন্বা প্রাচীন সময়! 
পদে পদে বিগ রা রিপু ছয়! 
অতএব সাবধানে সংসারে থাকিয়া! 1 
আত তত্ব কর চিন্তা সময় বুঝিয়া ] 
দেহীর নহয় তুখ দেখি চারি কালে। 
তাই বুঝে সত থাকিবে পরকালে ॥ 
মায়ার শরীর এই সব মায়াময় | 
মায় বশীভূত হলে ভুবন বিজয় ॥ 
কীটাদি পতঙ্গ পশু পক্ষী সমুদয় । 
মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে জ্ঞান শুন্য হয় [ 

পরস্পর বদ্ধ হয় পরের মায়ায়। 
একের বিয়োগে অনা করেহায় হায় ॥ 
শুক সারী কপোত মাঁজ্জার জীবচয়। 
মানবের মদীয়ত্ব যত প্রাণী হয় 
তাঁহাদের বিয়োগেতে দুঃখের উদয়। 
স্নেহের কারণ দুঃখ জানিহ নিশ্চয়]. 
শৃগাল ভূজঙ্গ নক্র শাদ্দ,লাদি যত । 
ইহারা মন্তষ্যে হিংসা! করে অবিরত 
পরস্পর হয় নষ্ট যুদ্ধে জাঁতি ধর্মে । 
মমত! অতাব হেতু দুঃখ নাহি জন্মে ॥ 
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কিন্ত দেখ মানবের সঙ্গে মায়াপাশে | 
দাসবত বশীভূত থাঁকে মোহাবাসে ॥ 
ইহারা বিয়োগ শোক উপস্থিত হয়। 
এমনি মায়ার শক্তি জীবেতে নিশ্চয় 1 

মহাজ্ঞানী হলে তবু মায়া ত্যাগী নয় । 
দারাসৃত ধন জনে স্েহের উদয় ॥ 
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বাসাদি তপোধন। 
জ্ঞান বলে করে যারা ব্রহ্ম নিৰপণ ॥ 
ইহারা কখন হন মায়াপাশে বন্দী | 
অতএব কে ৰুঝে মায়ার কত সন্ধি ॥ 
মৃষিক ভমেতে গন্ধমুষিক হেরিয়া । 
ভূজঙ্গ প্রমাদে পড়ে তাহারে ধরিয়া ॥ 
ভোজনে মরণ স্থির ত্যাগে হয় অন্ধ । 
উভয় তাহার পক্ষে ঘটিয়াছে মন্দ ॥ 
তথাপি দেহের মায়া ছাঁড়িতে না পারে। 
নয়ন বিহীন তবু বঞ্চিত আহারে ॥ 
সাধুর সংসার করা হয় সেই কপ । 
ছাঁড়িলে হুতাঁশ নহে মগ্ন মায়াকুপ ॥ 
এইবূপ মায়াময় শরীর হাজন। 
মায়ায় আবদ্ধ জীব জীবের কারণ | 
তহে ষড় রিপু ভোগে যেন বিষধর । 
জ্ঞানারুভ্রন্মায় ভ্রম কি ছার অপর ॥ 
এ ঠারী সব তাহার কারণ 

তুকরসবে সতাধশ্ম সার ॥ 
বিদ্যার চেষ্ট। দ্বিতীয়েতে ধন। 
করে যদি পুণোর সাধন | 
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যখন হইবে ক্রমে জীর্ণ তম দ্েহ। 
তখন বছ্ধেরে যন্ত্র নাহি করে কেহ ] 
ধন লোভে যাহারা বাঙ্ধব বলে থাকে। 
শেষ কালে ফেলে তাঁরা বিষম বিপাকে ! 
তাহার কারণ জ্ঞানী ধরে জ্ঞান অসি। 

দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে ম্ময়াবী রাক্ষসী ॥ 
ভবকুপে দেখে তারা শোতে জ্ঞানশশী | 
অধহেলে যায় চলে ভবভাবে বসি | 
ধন্য পুণ্যবাঁন বলি তত্বুদশা যার] । 
আর নব মহামোহে তত্ব জ্ঞান হারা ॥ 
আহ মরি সংসারে সকলি দেখি সার। 
অসারযে জন বলে সে নিজে অসার ॥ 
নৃত্য না করিতে জানে দোষে আঙ্গিনায়! 
আপনার দোষে মজে দোষেসমুদায়ু। 
অবন্ঠা অকাল মৃত্যু হলাহল খেলে । 
বাপের বাঁপীতে ডুবে মরে নাকি ছেলে | 
সেইবপ অধম্মের হয়ে অনুগত । 
রোগ শোক মনস্তাঁপ পায় বিধিমত | 
্ লী দেহে সভাবন!| পাঁয় হবি ক্ষীর । 
হাতে কি পুষ্টি করে তাহার শরীর ॥ 
রী অন্রসাঁরে তাহে করিলে নিঃস্ত। 

বিরিধ উষধি ববপে হয় ব্যবহৃত ॥ 
সর্পির স্ববপ আ্ম। দেহে বিরাজিত। 
অসার ত্যজিয়! সার ক্র সংগৃহিত] 
তবে হবে যোগে যাগে ভবে আরাধনা । 

সাধন| হইলে পুর্ণ পুরিবে কামনা | 
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি সত্য গথে চল। 
সত্যের রাখিলে মান মুক্তি করতল | 
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অহঙ্কীর। 

পয়ার। 

নাহগ্কার সম রিপুশাজ্ত্রের বচন | 

ধন জন বিদ্যা মান যাহার ঝারণ॥ 
ধনমদে মত্ত হলে বাড়ে অভিমান । 

এব সংসার করে ভূণ তুলা জ্ঞান | 

এই রূপবিদা] বা মাঁনেতে হয় গর্ক। 

না জাঁনে সে মুঢ়ঘতি পরে হবে খর্ব | 

দর্গ করে সবংশে মজিল দশানন । 
অতি মাঁনে কুরুকুল হইল পতন ॥ 
সেই হেতু অহঙ্কার রিপুর প্রধান । 
অহঙ্কার বশ্বে মুগ্ধ হয় জ্ঞানবান। 

গরনিন্দা পরদৌঁষ অন্বেষণ করে। 

ন] দেখে আপন ছিদ্র অহস্কীর ভরে ॥ 

আপনার বাক্য কিসে হইবে সফল | 

মিথ] বাক্য থা যুক্তি করে কত ছল॥ 

পরের প্রশৎস। শুনে ছুঃখের উদয় | 

স্বীয় মত প্রকাঁশে উৎসাহী অতিশয় ॥ 

পরথন পর্ভাগ্য দেখিলে কাঁতর | 

সর্ধাঁপেক্ষ! হতে চাঁয় প্রেষ্ট গুণধর | 

সকলে করিব আমি নিজ আজ্ঞাকাঁরী। 

হেন অভিলাষ করে যিনি অহঙ্কারী ॥ 

(তমোবশে তুচ্ছ বোৌধ করে বিজ্ঞ জনে । 

আমি বড় বলে চিযান মনে মনে ॥ 



মনৌবৃত্তিবিধায়ক। ৩৫ 

বিবিধ বিদ্যায় কেহ হয় স্ুপর্তিত। 

কিন্তু গর্ব করে যদি কাহার সহিত ॥ 

হেয় জ্ঞান করে তাঁরে গর্তের কারণ। 
পর্ডিত বলিয়া কেহ না করে গণন ॥ 

যার দেহ তমোঁগুণে করে আকর্ষণ | 

সভাগণ মাঝে তারে করে অগণন ॥ 

পরের প্রশৎস। বাদ সহ্য নাহি হয়। 

শুনিলে দুঃখের কথা তুখী অতিশয় ॥ 
অহঙ্কার সম নাহি পাপের সাধন । 

তহহ্কধারী জন নিন্দ। করে গশুরুজন ॥ 
অহংশব্দে অভিমান করে মুঢমতি | 
তদুপরি ক্রিয়! দিলে ভিন্ার্থ সংগতি ॥ 
নাধুলোক হেন শব ন1 করে গ্রহণ। 

যাহাতে লোকের হয় গর্ঝ উত্পাদন ॥ 
তমোগুণে মন্ত হলে তত্বপথযার। 

কেবল উৎসাহ তাঁর পরের কুৎসায় ॥ 

অহঙ্কারে নাহি হয় সাধন তজন। 
আপনার দৌষ করে সদ] সঙ্গোপন ॥ 

পরদোষ প্রকাঁশিতে উৎসাহ যাহার । 
সেকি পাঁরে করিতে পরের উপকার ॥ 
পর উপকারে পুণ্য হয় যেই রূপ । 
পরাপকারেতে পষ্কী জানিবে তত্রপ ॥ 
হিৎস। ছেষে জ্ঞীনিগণ পাপ ভয় আছে! 
গোবখের তয় নাহি শার্দঃলের কাছে | 
অহঙ্কারী করে কোঁথা পাপেতে আশঙ্ক| | 
মনে করে এই বারে বাঁজায়েছি ভস্কা॥ 



৩৬ মনোবৃন্তি বিধায়ক । 

ভবের বাজারে সার উপার্জন তক্কা । 
কর্ম কাঁড ধত কিছু সব নবডস্কা ॥ 
এই রূপ ভাঁবে তাঁরা অহঙ্কার গুণে। 
পণ্ডিতের উপদেশ কখন ন! শুনে । 
আত্সমত শ্রেষ্ঠ বলি হয় স্থেচ্ছাচরী। 
দ্বেষভাঁবে অনীয়াঁসে হয় অপকারী ॥ 
আহা মরি সংসারে জন্মিয়া কত জীব | 
সকলেই চিন্তা করে নিজ নিজ শিব ॥ 
দাভ্ভিক লৌকেতে সব করে অবিচার । 
পর্ভু ধরি অশ্বতরী মরে ঘে প্রকার ॥ 
অহঙ্কার ষড় রিপু মধ্যেতে অধম । 
আত্রাশ্রাঘ1 করে লোক তাজি শম দম | 
দাম্তিকত হলে তুচ্ছ জ্ঞীন করে নবে। 
মিছে বাঁতায়াত কেন করে ইহ ভবে ॥ 
অতএব অহঙ্কারে না মজ বান্ধব । 
রিপুগণ মধ্যে গন্ধ খর্ধা কর সব॥ 
সেই হেতু নত্্র ভাব ধরে সুধী জন | 
শান্ত দাম্ত হলে মোক্ষ অতি সাধারণ ॥ 

মহাজন যে পথে চলিবে অন্থক্ষণ। 

সেই পথ আশ্রয় করিবে বন্ধুগণ॥ 

মাশ্সর্ধ্য | 

পয়ার। 

মাৎসর্ধ্য রিপুর শেষ মংখ্যা হয় যাঁর 
চি প্রধানের মম বিক্রম তাহার |. 



মনৌবৃত্তি বিধায়ক। 

মর্ববদ| তাঁহার মন পর হিৎসা করে! 
অনোর বিপদে সুখী সর্বদা অন্তরে ॥ 
অহিংসা পরম ধন্ম শাস্ত্রের বিধান । 
সর্বলোক স্ুবিদিত বচন প্রমাণ ॥ 
অন্তরে যাহার দ্বেষ সর্বদা বিরাজে। 
সভাঁতে সৌহার্দ করে পড়ে লোক লাঁজে 1 
সে বড় বিষম লোক শাস্ত্রের লিখন । 
পরভাগা হেরে শিরে অশনি পতন ॥ 
মহাঁস্থখী তার মন দেখে পরক্লেশ। 
“দ্বেষীর কাছে কি আছে স্বদেশ বিদেশ ॥ 
শুনিলে পরের সুখ ফেটে যাঁয় বুক ৷ 
যেন বান্ধবের শোকে নত কালামুখ | 

দ্বেষীর এ রূপ তাৰ আছে চিরকাল! 
দয়ীধর্ম্ম তাঁর কাঁছে কন্টক বিশাঁল 1 
হিংসার সমান পাঁপ নাহি দেখি আর। 
স্মৃতি শাস্ত্রে হিংসাঁতাঁৰে অনেক বিচাঁর ॥ 
পঞ্চ উপাঁনক মধ্যে হিংস। কথা নাঁই। 
কোন জেতে কোঁন দেশে দেখিতে ন! পাঁই | 
চোঁর কি প্রশংসা করে বৃত্তি আঁপনার | 
হিৎসক তদ্রপ নিন্দ| করে কি হিংসার ॥ 
সেই হেতু ম্সরতা নিন্দা অতিশয় । 
আত নাশ হতে পাঁক্ষে হিংসাঁতে নিশ্চয় |. 
আয়ু যশ লক্ষ্মী ত্যাগ হিংস। আছে যথা। 
হিংসক যে স্থানে থাকে সত্য নাহি তথা | 
মাৎসর্ধ্য যাহার দেহে সতত প্রবল | 
তাহার অন্তর কভূ না হয় সরল। 



৩৮ মনোবৃত্তি বিধায়ক! 

ক্র,র বুদ্ধি কুটিলতা কথায় প্রকাশে । 
শুনিলে পরের যশ নিন্দে উপহাঁসে ॥ 
পর নিন্দা তার কাছে হলে একবার। 
পোষকত। করে দেয় নানা অলঙ্ক।র 1 

'ষদি শুনে এই বাক্তি করে পরহিত। 

অমনি তাহার নিন্দ| হয় যথোচিত 1 
. মন্দকারী লোকের প্রশংসা তাঁর কাছে। 
পর্বাঁপর এই রীতি হিংসকের আছে ॥ 
মত্সর হইলে সুখী ন| হয় কখন । 
হেরিলে পরের সুখ দুঃখে দহে মন ॥ 

অকাঁরণে আত সুখে বধে যত প্রাণী । 
নাপনাঁর মনে মনে বড় অভিমানী ॥ 
হংসকের মন নহে কিছুতে সন্তোষ | 
শংসার কার্ধা হলে তবু দিবে দোষ] 

দি কেহ উপাদেয় উত্তম প্রকাঁর। 
ত্বকরে হিৎসকেরে করায় আহার | 
থাপি তাহার কাছে যশ না পাঁইকে। 

নর্দেোষ রঃ তবু দোষ ওঠ | 

[ভূত ঠ কাতর থাকে তাহাঁর অন্য ॥ 
ডি মধ্যে দেখি সি আদি অন্ত। 



মনোরস্তি বিধায়ক | ৩৯ 

সাত বার মধ্যে শেষ বার হয় মন্দ | 

মন্দকারী বলে তার নাম হয় মন্দ ॥ 
খণ শেষ ব্যাধি শেষ শান্ত্রের লিখন | 

বিপু শেষ কার্য শেষ অতি কুলক্ষণ ॥ 
নারর্ববিশ্লেষ তোঁগ হলে শেষ দশা]! 

সেযারিঠাবিশ্বান কেহ না] কর সহসা ॥ 

উপ ভাতি কুরুবংশ দৈত্যকুল। 
শেষ না দেখিয়া শেষে সমূলে নিম্মূ্ল ] 

সকল কার্যের শেষ প্রথম বিচাঁরে। 
তাঁলমন্দ ফলাফল হয় শেষ বারে।॥ 

এই যে প্রপঞ্চ দেহে যত অহঙ্কার । 
শেষ রক্ষা না হইলে সকলি অসার ॥ 
সেই হেসতু শেষকে বিশেষ করি ভয়। 
নাহি, জনি শেষ কাঁলে কোন রা হয়॥ 
অতএব ভব সুখ তাজ এই বেলা 
ইহ] কি জাঁন না মনে আছে ্ঃ খেলা | 
হিৎস। দ্বেষ কর সবে.কিসের কীরণ। 

জাঁন না চিকুর ধরে রয়েছে শমন ॥ 
কিন্ত আঁগে দ্বেষ কর দ্বেষের উপর 

তবে সে পাইবে সাঁর তত্ব পরাৎ্পর ॥ 
হিংসা রিপু যার দেহে করিবে আশ্রয় | 

তাঁর সহ মিত্র ভাঁব কদাঁচ ন1 হয়| 
হিৎসার সমান শত্র, নাহি কোন জন | 

সেই হেতু সাঁধু লোকে নিন্দে অন্ক্ষণ ॥ 
ত্যজ অভিমান হিংস! শান্ত কর মন। 

অসার সংসারে, বৃথা! কেন পর্যটন | 



৪৮ মনোবৃত্তি বিধায়ক | 

ক্ুপণ। 

পয়ার। 

. কৃপণতা সম দোষ নাহি দেখি আঁর। 
কুপণের পক্ষে ধন সকলের সার ! 
ধনের নিমিত্ত যদি অমুল্য জীবন | 
নষ্ট হয় তবু বায় না করিবে ধন | 
অন্তরা তাহাদের সদ] রুট থাকে | 
কদাঁচ মানীর মাঁন কৃপণে না রাখে ॥ 
কৃপণের কাছে যদি অনাহারে মরে। 
তখাঁপি কৃপণ তারে দয়া নাহি করে॥ 
ধন হেতৃ বদিকারুযাঁয় জাতি কুল। 
কপণ না হয় তবু তারে সাম্থকুল | 
কৃপণের সম পাপী ন| দেখি ভূতলে। 
দুর্লত মানব জন্ম কাটায় বিফলে ॥ 
দয়! মায়! কৃপণের কদাচ সন্তবে। 
রথ যাঁতীয়াঁত কেন করে এই ভবে ॥ 
যদাপি কখন হয় ধন্ম পথে মন। 
তাহাঁতেও অল্প বায়ে করিবে সাধন | 

কুপ্রকৃষট দ্রব্য করে ক্রয় । 
কারি কন্মে শ্রেয় নাহি হয় ॥ 

রর কর্মে করে কুপণতা। 
পর খরু সঙ্গে যাহার শঠতা ॥ 

র্বিিন্ডিজঙ প্রায় মত্ত হয় ধনে | 
মারি শ্রেষ্ট ধন্য গণ অভিমান মনে ॥ 



মনোঁরভি বিধারক | ৪১. 

বদি শুনে এই কর্ম্েহবে ধন বায়। 
প্রাণান্তে সম্মত না হইবে ছুরাঁশয় ॥ 
ধনাঁকাজ্ক| তাহাঁর না যাঁয় কোন দিন। 
বত খন বৃদ্ধি হয় তত দেখ দীন ॥ 
ধনখভাঁব নিরবধি জানায় সকলে। 
কোঁথ| পাব কিবা দিব এই কথা বলে॥ 
শুনিলে লাভের কথা হরষিত মন। 
মানীমাঁন সম জ্ঞান কিনে হবে ধন ॥ 
অর্থের সঞ্চয় হেতু জন্মায় কৃপণ। 
সেই জনো যক্ষ বলো করে সম্বোধন ॥ 
দিব নিশি মস্তকে বহিছে খন ভাঁর। 
চিনীর বলদ প্রায় নাহি জানে তাঁর ॥ 
কেবল ধনেতে করে পুর্ণিত ভাঁগার। 
নাহি জানি সেই ধন ভাগোতে কাহার ॥ 
পরের সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয় পরে। 
এই রূপে তার ধন যাঁয় পরে পরে ॥ 
আনার হইলে ইচ্ছা! কিছু নাহি খায়। 
কি হইবে সেই ধনে মরি হায় হায় ॥ 
অভুক্ত দরিদ্র জনে ন| করে সন্তোষ । 
কাঁর ধন দিবে কাঁরে তারে মিছা! দোষ ॥ 
ধর্ম কন্ম সারে শুদ্ধ সবে ফাঁকি দিয়া। 
মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধ দিনে রহে লুকাইয়! ॥ 
কৃপণের ধনে অধিকারী তিন জন।. 
তস্কর অনল আর যে হয় রাজন | 
বায়কু্ট ' লোকের সর্বদা ধন লোভ। 
হইলে কিঞ্চিৎ বায় করে বহু ক্ষোত॥ 
দি ৬ এ 



মনোবৃক্তিবিধাঁয়ক | 

অন্যে যদি করে বায় যশের কাঁরণ। 
সহ্য ন] করিতে পারে হইলে কৃপণ। 
আহা মরি কৃপণের কি দশ| হইবে। 

ধন কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাঁইবে 1 
একবার নাহি ভাঁবে কি হবে আমার। 

আমি কাঁর কে আমার চিন্ত| করি কার [ 
ভূতের বেগার খাটে ভূতের আঁবাসে । 
ভূত হয়ে ভূত লয়ে বদ্ধ নায় পাশে! 

এক ভূতে রক্ষ/ নাই পাঁচ ভূতে মেলা । 

ভবের বাজারে দেখ ভূতময় খেলা ॥ 

অন্ত কেবল দেখি ছুল্লত মানবে । 
এক মহামোহ পাশে বদ্ধ আছে সবে ॥ 

দেহীর প্রধান হয় মন্থষা শরীর | 
হেন দেহে যে জন ন। হইল সুধীর । 
রথায় জনম তার রথায় সাধন । 

ভূমিষ্ঠ হইয়। কেন ন হলো মরণ | 

বৎশেতেত যদ্যপি কেহ জন্মে ছুষ্টমতি | 
তার দোষে সেই বংশ পার অধোগতি ॥ 

স্ুপুব্র জন্মিলে কুল হয় সমুহ্থল | 

নক্ষত্র মণ্ডলে যেন শশাঙ্ক নির্মাল | 
শান্ত দীস্ত সুশীলত] মন্ষা লক্ষণ 
ইহাতে বজিত হলে খম্মেতে বর্জন ॥ 

সর্বাপেক্ষা কৃপণতা দোষ অতিশয় । 
ধন লোভে রঃ কর্মে মন তার হয় ॥ 
খন ধন করে মন ব্যাকুল যাঁহার। . 
তার কাছে কোন কার্ধা না হয় উদ্ধার | 
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কিংসুষ্ক পুণ্পের ন্যায় কৃুপণের ধন | 
ধনমদে মত্ত তাঁরা থাকে অন্থুক্ষণ॥ 
কৃপণ কোথায় দাতা হয়েছে ভুবনে । 
কেবল লোকের নিন্দ। জাগে তার মনে ॥ 
পঙ্থৃতে লজ্ঘায় গিরি সম্ভব নাহয়। . 
কার্পণ্য দোষেতে লোক নিন্দ। অতিশয় ॥ 
ইহ পরলোঁকে তাঁর নাহি যশোঁদয় | 
আপনার মতগর্কে থাকে ছুরাঁশয় | 
কৃপণ ধনীর ধন বিফল গণন | 
হইলে কৃপণ ধনী নহে স্সশোঁভন ॥ 
যাঁর অর্থে উপকাঁর কাঁরু নাহি হয়। 
কি হেতু এমন ধন করিল সঞ্চয় ॥ 
মাতৃ পিতৃ কন্যা দায়ে যদি কোন জন। 
যাঁচ্ঞা করিতে যাঁয় কৃপণ সদন | 

কি করিবে মহাঁদাঁয় মনে করে জ্ঞান। 

কষ্ট স্যষ্টে কথঞ্চিৎ যদি করে দান 1 
অযোগ্য দাঁনের হেতু দেয় পাঁঠাইয়া। 
গৃহে বসি থাকে মনে প্রমাঁদ গণিয়া ॥ 
দীনহীন ছুঙখী ধরে বিপদে পড়িয়। 
অন্ধ বধিরের প্রতি মাঁয়। হীন হিয়!॥ 
হৃদয় পাঁষাণ ময় নাহি দয় লেশ। 
অর্থের কিসার্কতা নাহি বুঝে শেষ॥ 
দয়! ন] থাকিলে ধন্ম না হয় সঞ্চয়। 
ধর্মের অভাবে তারা সতা ভষ্ট হয় ॥. 
অর্থের সঞ্চয় মাত্র লক্ষা সবাকার । 
আয়াসে করয়ে সেকি ধন ব্যবহার ॥ 
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পরিজন কৰ্ট হৃষ্টে করায় তোঁজন । 
অর্থ বায়ে দা কু) কৃপণের মন ॥ 
কৃপণেরা যশোলন্ধ কখন না হয়। 

আত্মস্তরি হয় তাঁর নাহিক সংশয় ॥ 
অতি অনিয়ন্ব বুদ্ধি তৃণতেও হয়। 

হেয় দ্রব্য তাহাদের সাহসে কে লয় ॥ 

দাঁস দীসিগণে ক্রেশ দেয় অতিশয় | 
অতি দুঃখী বংশোদ্ভব কৃপণের হয় ॥ 
ধনে লক্ষ্য থাকে মাত্র নাহি থাকে দাঁয়। 
বায়াদি বচনে হয় বধিরের প্রায় ॥ 

উপকাঁর করিবারে প্রাণ তাঁর যাঁয়। 
কেন হেন বুদ্ধি মনে হায় হায় হাঁয়॥ 
দ্ধের যুবতী প্রায় ক্পণের ধনে । 
সন্তোঁগে অশক্ত রক্ষা করে প্রাণ পথে ॥ 
রবিকরে করে নষ্ট কুজ্ঝটি যেমন | 
লম্পট তনয় ভাঁগী কৃপণের ধর্ম | 
বিধব1] সতীর জীবনেতে কিবা ফল । 
কপণের ধনে কারু না হয় মঙ্গল ॥ 

অজ্গল স্তন তুল্য কৃপণের থন। 
বিফল ছাঁগের গলে কর আন্দোলন ॥ 
কোটি মুদ্রা থাকে যাঁদি ₹পণের ঘরে। 
দান ভোগ উপকার কভু নাহি করে | 
সে ধনে তাহাঁরা যদি হয় ধন্বাঁন। 
তৌমরা সে ধনে খনী হও জ্ঞীনবাঁন ॥. 
দত্ত অভুক্ত ধন রক্ষ| করে যাঁরা | ূ 
সে ধনের সত্বভোগী : হয় নাইতা তার 
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কৃপণের কীছে সদা লোঁক নাহি রহে। 
কৃপণে দেখিলে স্থুজনের মনঃ দহে ॥ 
সর্বদ1 উন্মন। হাস্য রহিত বদন | 
লোকেরে জানায় আমি বড় বিচক্ষণ ॥ 
যথ! দেন1 দেয় বটে জানিয়! নিশ্চয় | 
ন্যুন করিবার চেষ্ট করে অতিশয় ॥ 
অতি পরিমিত বায় কৃুপণেতে করে। 
সধন দাতার কথ] শুনিয়! শিহরে [] 
কৃপণ কখন নহে বুদ্ধে বিচক্ষণ । 
বুদ্ধির অভাবে নিন্দ| করে লোক জন 1 
কে কোথ। দেখেছ কৃপণের আভম্বর । 
সাধারণ পরিধান করয়ে অস্বর ॥ 
সামাঁনাত তাহাদের নহে রাগেখদয় 1. 
ধনাঁভাঁবে মৃছগতি মনে মনে রয় ॥ 
ধনবাঁন নাহি রহে কৃপণ নিকট । 
অর্থব্যয়ে কেন ভ্রমে সংসার শঙ্কট | 

ব্দান্যত। 

পয়ার | 

দানশীল লোক অল্প জগ্রত ভিতর। 
পরের মঙ্গল চিন্ত। করে নিরন্তর ॥ 
আপনার ইস্ট চিন্তা ভরণ পৌঁষণ। 

ৃ ₹সারে সকল লোক করে আকিঞ্চন ॥ 
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পরের হিতৈষী হয় যেই মহাশয় । 
বদানাত| গুণ তার মনেতে উদয় | 
বদান্যতা মহা সংসার ভিতর | 
দাঁনশীল লেকে যশ করে পূর্বাপর ॥ 
বদান্যত] গুণে গুণী হয় ধনবান। 
তাহার প্রতিষ্ঠা যশ ভূবনে বাঁখান ॥ 
পথ যাত্রা কালে সদ] দীনে নিরীক্ষণ | 
অন্ধ বধিরের পক্ষে পিতৃ তুলা হন। 
পতি হীন] নারীগণে গ্রাস আচ্ছাদন । 
দান দিয়! দীন হীন করেন পালন ॥ 
সীত্তিক ভাঁবেতে দাঁন করে যেই জন। 
তাঁরে দাঁত কহি সত্য দাতা সেই জন! 
দাম্ভিক ভাবেতে দাঁন করে সেই নরে। 
লোক মান্য লক্ষ্য মাত্র তাঁহার অন্তরে ! 
প্রকাশ্য করিলে দাঁন জাঁনে সর্ধজনে | 
লৌকের গৌরব তাঁব সদা যাঁগে মনে ॥ 
গোপন ভীবেতে দীন করে যতজন | 
সেই সে দানীর ভাঁব সাঁত্তিক লক্ষণ | 
গুপ্ত দান ধর্মোৌপরি যুক্তিতে বুঝাঁয়। 
ইহকাঁলে মি রি 

চ্ক্তা তব মনে নাবিবিধ প্রলাপ | 
'জন্গীলমাদর নাকরে আলাপ॥ সি. 
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ঘুগান্তে মুখেতে হাঁস নাহি কদাঁচন। 
দাঁস্তিকতা হেতু করে ভরণ পোষণ | 
সে দাঁনেতে ধন্ম নাহি জন্মে কদাঁচন। 
দত্তের কারণ মাত লোকাম্রঞীন ॥ 
সান্তিক ভাবের দীনে পায় মহাফল | 

দাঁনের উচিত পাত্র দারিদ্র ছুর্বাল ] 
তৈলাক্ত মস্তকে তৈল দানে নাহি ফল। 
দাত্তিক জনাঁর দান নিতান্ত নিষ্কল ॥ 

সাত্তিক দাতার দান যেন জলধর। 
বরিষণে প্রাঁণদান করে নিরন্তর | 
নদনদীগণ দেখ প্রবেশে সাগরে । 
দীন হীন ছু৪খিগণ দয়াশীলে ধরে ॥ 

অবারিত দ্বার তার সর্বদা মৌচন। 
অনায়াসে যাতায়াত করে ছুঃখী জন] 
ধাঁন্মিক হইলে সবে নহে দানশীল । 
বদীন্যতা গুণে লোক হইবে সুশীল ॥ 
দয়াশীলে দানশীল কহে সর্বজন! 
পর উপকার করা একান্ত মনন্ 1 
অন্তরে ধাহার থকে দয়ার সঞ্ধার। 
তিনি করিবেন সদ1 পর উপকার ॥ 
উপকাঁর করা সতা দাঁনের স্সার। 

উপকার তুল্য দাঁন কিবা আছে আর॥ 
সঙ্জনের চিরকাল স্মরণীয় হয়। 
পাষাঁণে নিশাঁন দিলে নাহি তার, ক্ষয় ॥. 
দুষ্ট লৌকে উপকার যদ্দি কেহ করে। 
পাসরিয়! অপকাঁর করে দুষ্ট পরে সেরার 
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বদান্যতা গুণে স্সেহ সংসার ভিতর। 

মি বাক্যে শিষ্টীলাপে ভোষে নিরন্তর ॥ 
মধু চক্র হতে মধু ক্ষরে বিন্দু বিন্দু। 
দয়াশীল লোক প্রীয় হয় স্ধাঁডি সন্ধু॥ 
ভূষিত চাঁতক প্রায় সন্তাপি ত লোক! 

দাঁতাঁর দাঁতৃত্ব বলে 'পরিহরে শোঁক। 

অস্থি দিয়া উপকার দখিচী করিল | 
অদ্যাবধি তার যশ ভূবনে রহিল ॥ 

দ্াতীকর্ণ বলে এক ছিল মহাজন । 
ব্রাহ্মণে করিল দাঁন আপন নন্দন ॥ 
ছুর্যোৌধন পাঁওবেরে কত ক্লেশ দিল। 

অর্জন বাঁরণাঁবতে তারে উদ্ধীরিল | 

শত্রু, যদি কোন রূপে হয় বিনাঁশন। 

সংসারী তাহাতে যত্ব করে অন্তুক্ষণ | 

আততায়ী ছুর্য্যোঁধন পাঁগুবের ছিল. 
দয়ার সাগর যুধিচির উদ্ধারিল 
চিত্রাক্ষদ গন্ববর্ব হরিল পরিজন | 
ধর্মমরাঁজ যুধিঠির করিল মোচন ॥ 
হেন মহারাজে ছিংসাকরে ছূর্যোধন। 
সেই হেতু কুরুকুল হইল পতন | 
অতএব মনঃ সদা হও দয়াবান। 

অনাথ। অভুক্ত জনে কর যোগ্য দান | 
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মনঃশাসন 1 

পয়ার | 

শ্রেয় শবে পরকালে মঙ্গল উল্লাস | 
প্রিয় শব্দে শারীরিক সখ অভিলাষ ॥ 
এই দুই পথ ভবে দেখবিদামান । 
যে পথে গমন ইচ্ছা করহ পয়ান ॥ 

ইক্ড্রিয় প্রবল তাঁহে স্বভাব চঞ্চল । 
প্রিয় বস্তু ঈ্লেবনেতে মন কৃতৃহল ॥ 
উপস্থিত ছাড়ি স্থুখ দেহান্তর আশ! ! 
প্রধান জ্ঞানীর কার্ধা তাহাতে ভরস|॥ 
সেই হেতু শুন সতা বিধির বচন। 
সোপানাঁরোহণ রূপে মনের দমন | 
ক্রমে মনোত্সাঁহ নিত্য কর সম্বরণ। 
এইরূপ সম্বরণে হরে মনক্রম ॥ 
লোচন জাঁলসা জন্মে দেখিত্ে ললন] । 
কটাক্ষেতে মুগ্ধ করে বাক্যে জুলোচন1 [ 
মনে দৃঢ় কর পণ না হেরিব তারে! 
হেরিলে কাতর প্রাণ হয় বারেবারে॥ 
নম ধুতি সতা যুক্তি হায় করিয়া! 
মনেরে শাসন কর জ্ঞান উপার্জিয়া | 
মন অতি সুক্ষ বস্তু জীবেতে আশ্রয়। 

তান্ত প্রবল ইক্দ্রয়ের শ্রেষ্ঠ হয় ॥ 
সুসাঁধ্য সাধন লোক করে অনায়াসে । 
ছুঃসাঁধা সাঁধন কন্ম অনেক প্রয়াসে ॥ 
পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় কন্মোন্দ্রিয় পঞ্চ হয় 
সক্ষ্েন্্রিয় আর দেহে আছে চতুউয় | 

১২৩২ ৃ 
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সকল ইন্দ্রিয়োপরে মনের ক্ষমতা । 
অতীব প্রযত্্ে জ্ঞানী করিবে শমতা ॥ 

স্বীয় বিদ্বু পরানিষ্ট চক্ষে না হেরিবে। 

সাধারণ সকলের অভ সাঁধিবে ॥ 
শম দম শক্তি ধাত1 সাধুরে দিয়াছে । 
ক্রোধ হিৎস। অহঙ্কার অজ্ঞানীর কাছে ॥ 

 উক্ভ্িয় প্রবল সদা মূর্ধের অন্তরে । 
শ্বীয় বিদ্ব পরানিষ্ট অনায়াসে করে ॥ 
যদ্যপি জ্ঞানীর ক্রোধ হয় উপস্থিত । 
সত্ত্ব গুণে ধৈর্ধা ধরে না করে বিদিত [ 

 শ্ধীব স্বভাব শান্ত অন্তর সরল। 

দিন দিন কল্ম গুণে হইবে মঙ্গল | 

ক্রমে ক্রমে মন যত হইবে অবীন। 
সাহসে নির্ভর করি চল দ্রিন দিন |] 
জিতেন্দ্বিয় হইবার এই সুউপার়। 
নতবা বিষয়ামোদে তখ ছুঃখ পায় ॥ 
ইন্দ্রিয় শাসন শক্তি থাকিতে যাহার ! 

দমন ন| করি করে পশু ব্যবহার ॥ 
স্বেচ্ছাঁচীরী বলে লোক গ্রাহ্য নাহি করে। 

" ইহলোক পরলোক হারায় সর্থঁরে ॥ 
ব্রাজদ্বারে তিরস্কার দণ্ড বথোচিত। 

লোক যাত্র| নিক্নাহের হয় বিপরীত ॥ 
যেমন আতসবাজী অসি স্পর্শে হয়। 

. কোটরস্থ বন্ছি যোগে দে রক্ষচয় ॥ 
_-কদন্ব অপরাজিতা তু ক্রীড়া ময়। 
ঈষৎ অগ্লিতে দগ্ধ হয় সমুদয়! 
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এক ইক্দিয়ের দোঁন যদি কারু হয়! 
সেই দোষ পরস্পর করিবে আশয় ॥ 
প্রথমতঃ মনো বুদ্ধি হবে আথয়ান। 
ন্যারপরতা রত্যাদি করিলে বিধান £ 

হস্ত পদ আদি ঘত কল্সেক্দ্রয় গণ ! 
অক্ককলে সে সকল করে সমাপন ॥ 
লক্ষণ! মনোরম পর্সিনীর প্রায় | 
যাহারে হেরিলে যোগী যোগ ভুলে যায়] 
দ্রষ্টি মাত্র অভিলাষ হয তছুপরে ৷ 
তদজ্তরে স্পর্শ ইচ্ছ! জন্মায় অস্তরে 
সে সময় যদি পারে করিতে শাসন। 
জ্ঞান তরবারি ধরে কাটিবে তখন ॥ 
নতুব। কামিনীগণ বাঁধে কাম পাশে । 
যেমন বড়িশে মীন বদ্ধ খাদ্য আশে ॥ 
ইক্ক্রিয়ের চক্রে পড়ে আক্রান্ত হইল । 
বিক্রাস্ত রিপুর দল পুরুষে ঘেরিল ॥ 
যোগশাস্ত্র যোগিগণ ছিল.অবগত। 
দেখিয়া কলির ভাব করে মৌনব্রত [ 
পাঁপাআাদিগের সঙ্গে না কহিবে কথা! 
ইচ্ছামত ভমণ করিবে যথা তথা 1 
জ্ঞান শাস্ত্রে তত্ব পথে দৃষ্ঠি আছেযার। 
তাহার! কি করে হেন কন্ম ছুরাচার | 
কিঞ্চিং বদ্যপি থাকে স্থুক্কতির গতি 1 
ভুবহ কম্মেতে তার না হইবে মতি ॥ 
ইন্দ্রিয় প্রবল যার সুখ নাহি তার। 
অলি দ্র বানরের দুঃখ অনিবার ॥ 
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রিপুর প্রবলানলে শরীর যাহার 
দিব! নিশিজ্বলিতেছে সুখ কি তাহার £ 
অন্তর জ্বালায় জ্বলে মরে অকারণ। 

ইন্দ্রিয় গ্রবলকারী যত অভাজন || 
তববন্ধ মিছ ধন্দ মন শাস্ত কর । 
ধরব জ্ঞান জসি দুঃখ গরিহরু ॥ 
সফল অনর্ মূল মন হইয়াছে | 
আশ্রমে শস্তকর মন তখ পাবেপাছে॥ 

মন অসংযম যার তার ভ্রাননুখ । 
যাঁর শান্ত মন হম সদা তর সুখ ॥ 

কথ ভুঃখ মন্তব্যের যত কিছু মনে । 
ইঞ্টক রচিত গ্হে কিবা থাকে বনে ] 
কোটীশ্বর হয় কিন্বা দরিদ্র ভিক্ষুক 
মন্ তুষ্টি থাকে বদি তবে হয় সুখ ॥ 

রাজ্যাধিপ হনু যদি থাকিয়া পীড়িত ! 

সদ নিরানন্দ সন সে সুখে বঞ্চিত 

সংসারী জীবেরে বথী করিয়া মানব । 

বুদ্ধির সারথী রথ অহংতত্ব সব | 
কর্ন চল্ম জিহ্বা আদি নাসিকা দর্শন। 

মনকে প্রপ্তাহ ৰপে করে আকষণ 1 

হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বাক্যাদি কথন। 

অশ্ববূগ জ্ঞান কম্ম ইন্দ্রিয় যোজন॥ 

শব্দ স্পর্শ ৰূপ রস গন্ধাদি মিলিত 

পঞ্চ প্রাণ মন বুদ্ধি জীবে আরোপিত ॥ 

সেই জীবে সপ্তদশ ফল তোক্তা কহে! 
বক্রবর্জেফলাফল অশ্বগণ বহে | 
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বুদ্ধিৰপ সারথী অপটু হয় যার! 
স্বায়ত্ত করিতে নারে অশ্ব তু্িবার 
মনোকপ রজ্জ)বশে অশ্ব নাহি চলে। 
কুপথে চলিয়! 1 যায় আপন কৌশলে ॥ 
বুদ্ধিৰপ সারথী যদ্যপি পটু হয়। 
অশ্ববপ ইক্দ্রিয়ের নাহি কোন ভয় ॥ 
সং্পথ অনভ্গামী সেই সর্বজন । 
পরের হিতৈষী হয় ই ভাবে মন ॥ 
বুদ্ধিৰপ সারথী নিপুণ নাহি হলে । 
জীব ৰপ রথিকে ফেলায় জলে স্থলে ॥ 
পরানিষ্ট করে তাঁরা পরাপহরণ । 
শিথিল ইন্দ্রিয় হলে কুপথে গমন ॥ 

_অশ্খের দুষ্ঠতা দোষে রথিগণে মারে! 
হস্ত পদ খঞ্ড কিন্বা প্রাণেতে সংহারে ॥ 
সারথী যদাপি পারে করিতে শাসন । 
মনবপ রজ্জ, যোগে করিয়া বন্ধন 1 
সর্বদা সতকন্মে রত শাস্ত থাকে মন! 
সদানন্দ লাত করে সারথী কারণ ॥ 
ভম বুদ্ধি কেন পঞ্চ বিষয়ের হেতু । 
নিছ1। পার হও মন সেই পঞ্চ সেতু ॥ 
অপার সাগরে নক্র রিপু ছয় জন। 
মন শান্ত হলে পারে করিতে লঙ্ঘন ॥ . 
অতএব সাস্তুনা করহ দুষ্টমতি। 
রিপু ছয় হলে জয় অক্ষয় সদগতি | 
ইন্দ্রিয় জয়েতে শাস্ত্রে মহাসুর কহে। 
ইক্জিয় প্রাবল্যে মন চিরদিন দহে] 

৫. 
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দগ্ধ মনে কি করিবে স্ুশীতল জলে । 
অন্তর জ্বালায় জমে ভব গগুগোলে ॥ 

কপটতা? 

পয়ীর। 

সর্বাপেক্ষা কপটতা' দোৰ অতিশয় । 
কপচী জনের ধন্পে বিষম সংশয় ॥ 
সর্ধ কন্রে কপটতা প্রকাশে কৌশলে ! 
মিথ্য! ভক্তি করে তক্ত জানায় সকলে ॥ 
সত্যে ব্যবধান করে কপটীর মন। 
কগটাচরণ করা সতের দুষণ |] 
কপটী কপট'চারে প্রফুল্ হৃদয়। 
সবূলের সহ করে শঠতা প্রণয় | 
হিতাঁহিত সবিশেষ নাহি বোধাবোধ | 
কাপট্যেতে করে মে শত্র,ত| বিরোধ ॥ 
কপটাচরণ কর! না হয় বিহিত। 
পরিশেষে ফলাফল পায় সমুচিত ॥ 
বিদ্বানে বদ্যপি করে কপটাচরণ। 
বিষধর তুল্য হয় তাহার বচন ॥ 
'অজ্ঞেতে প্রকাশ করে আপন অঙ্ছত| | 
বিজ্ঞেতে গোপন রাখে স্বীয় কগটত। ॥ 
ঈর্ষ! হতে কপটতা হয় উৎপাদন 
হি"সীয় কপটি করে গাপের সাধন | 
দ্বেষেতে বিশেষ হয় কলহ ঘটন। 
কলহে সর্বদা করে মন উচাটন॥, 
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কপট হইতে কোথা ইষ্ট লাভ হয়। 
বরঞ্চ কাপট্য ধন্সে অধন্ম সঞ্চয় 

যদি কেহ কারু প্রতি রুগ্ু হয় মন। 
অনিষ্ট মানসে করে কপটাচরণ ॥ 
সঙ্গোপনে হিংসা করে চতুর যেজন |. 
মর্খের প্রকাশ পাঁর অসহ্য কারণ ॥ 
কপটে মানীর মান করে বিনাশন। 
সমাজে তাঁহার মান থাকে না কখন॥ 

যদ্যপি কপটী হয় বৈরী হতে হীন। 
অরির অনিষ্ট চে] করে অনদিন ॥ 
আপনি না পারে দণ্ড করিতে বিধান। 
অন্যের সাহাষ্য যোগ করিবে অজ্ঞান ॥ 
কপট স্থতাবে লোক হুষ্টাচার করে। 
কপটীর ভাব নাহি বুঝে চরাঁচরে ॥ 
কপটে বামন দেব বলিরে ছলিল। 

কপাটে অভিমন্থ্যরে সমরে মারিল ॥ 
রবণ কপট বেশে জানকী হরিল। 
হনুমান মু ত্যুবাণ কপটে আনিল | 
শত্র, মিত্রে সমতাঁব কপচী সহিত । 
অমাত্য বান্ধব সহ ন হয় সম্প্রীত 1 
কট বুদ্ধি কপটার হয় অন্তক্ষণ ! 

নিষ লাপ শিষ্টাচার লাভের কারণ ॥ 
ন| বুঝে ভবের ফন্দী বন্দী হয় ছলে । 
ছুর্ঘটন সংঘটন ঘটায় কৌশলে | 
পিরবধি কুশমুল খাইলে শ্ুকর। 

| তথাপি না হয় শুচি তাঁর কলেবর 



 মনোৌঁবৃত্তি বিধায়ক। 

তাঁর স্তন্য রন কেহ না করে গ্রহণ । 

কপটা হইলে সুচী তথাপি দুষণ | 
গোকুল যদ্যপি করে অভক্ষ্য ভক্ষণ 
তরু তারে পুজ্য করে সুর নরগণ | 
তাদুশ শঠের দেহ না হর পবিজ্র। 
পরি শ্রদ্ধ থাকে সদ] সাধুর চিত্র 1 
শঠের স্বভাব মিথ্যা কহে নিরজ্তর। 
যায় পুর্বে বলে আমি যাইব উত্তর | 
প্রত্যক্ষ যদ্যপি দেখ খাইতেছে শাক। 
তথাপি লোকের কাছে করে ঘোর জাক ॥ 

উপাদেয় দ্রব্য বিন| না কৰি আহার! 
খলেতে করিয়া থাকে এই ব্যবহার ॥ 
মনোগত ভাৰ ব্যক্ত না করে কখন । 

ক্রুর কম্ম কপটীর হয় নিদর্শন | 
মহীতলে দুষ্টদলে অঙ্গনের ভয়। 
ধন্মঘট সম্পাভন করে ভুষটচয় | 
দুষ্ঠের পতনে শিষ্ঠ জনে হর্ষোদয়। 
শঙ্কটে গড়িলে কেহ না দেয় আশ্রয় ॥ 
শ্ঠেতে মানস করে পরের অনি 
সাধুজন চিন্ত। করে জগতের ইষ্ট ॥ 
সজ্জন কপটিগণে করে হেয়জ্ঞান 

গিতা মধ্যে কপ হি হয় সম্মান॥ 
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কপটে হরিল সেই শ্রীরাম লক্ষণ! 
আপনার মুত্যু করে আপনি বরণ ॥ 
অবশেষে নিজ দ্বোষে সবংশে মরিল। 
কপটের প্রতিফল উত্তম ফলিল ॥ 
অতএব কপটত। কর! ভাঁল নয়। 
কপটী হইলে ক্লেশ হইবে নিশ্চয় ॥ 

সরলতা । 
পয়্ার। | 

সরল স্বভাব হয় সকলের গণ্য । 
সধন নির্ধন হয় তথাপিহ ধন্য [ 
জাতির বিচার নাই স্রলত। গুপে। 
সরল ভাবের কথা সকলেতে শুনে | 
সরলে সারল্য ভাব উদ্ারের কন্ম্ম। 
পরণানি দার্ভিকতা নহে তার ধন্ন ॥ 
মন্মপীড়া নাহি দেয় বলে রীতি মত | 
বদান্য বিদ্বান লোক প্রশংসায় রত ॥ 
সরল স্বভাব যার সুধীর স্ুঙ্ঘন 
অস্থির মানস'তার না হয় কখন 1. 
সুকোমল মন তার সর্ধদা সম্ভোষ। 
অন্বেষণ করে গুণ ছাড়ি সব দোষ॥ 
কুকথা হইলে তবু ঘট য় সুতাব । 
সরল গুপেতে হয় এই কূপ ভাব ॥ 
সরল ন] হলে মন কি জাঁনিবে তন্ব 
কুটিলের কুটবুদছি অহঙ্কারে মত॥ 
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নিম্মল স্বভাঁব বিনা পরমার্থ ধন। 
কপটে কদাচ নাহি পায় অন্গেষণ 1 
মৃদুভাষী দয়াশীল সরল হৃদয় | 
গাণান্তে অসত্য কাঁধ্যে সম্মত ন! হয় ॥ 
সরলের ভুষ্ট বুদ্ধি অতি সাধারণ । 
অমায়িক বলি লোকে করে সম্ভাষণ ॥ 
সরলে শঠত! দোষ নাহি কদাচার। 
আজ্শ্লাঘ1! অভিমান করে পরিহার ॥ 
সরল ওদার্ধয লোক হয় অকপট । 
কোন দোষ নাহি থাকে তাহার নিকট ॥ 

নাহি বুঝে ব্যঙ্গ ভাব সম্ষেত বচন। 
কোন কথ! নাহি রাখে করিয়া! গোপন ॥ 
 যদ্যপি সকল লোক হইবে সরল। 
মিথ্যাবাদী ভুষ্টাচারী কে হইবে বল॥ 
জর! নামে রাক্ষমীর সরলতা গুণে । 
সদা*্জাত ছুই খণ্ড মাংস দেখে বনে | 

_নবাককৃতি খণ্দ্বয় হস্তেতে তুলিয়]। 
বরিম্বার চমৎকার হয় নিরখিয়। ॥ 

কিবা বপ দুই অঙ্গ দুই হস্তে ধরে। 
 নাঁচায় উভয় খণ্ড যুড়ি ছুই করে ॥ 

কিমাশ্চধ্য এশ্বরিক মহিমা অপার । 
ছুই অঙ্গে একাঙ্গ হইল চমৎকার ॥ 

পরম সুন্দর ৰূপ নৃপতি লক্ষণ 
 হেরিয়। জ্বরার মায়! জন্মিল তখন 1. 

মৃ্ুষ্বরে সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন। 
_ আশ্চর্য দেখিয়। জ্বর। ভাবে মনেমন॥ 
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ঘৃত দেহে জীব দেখি হইল সঞ্চার! 
অপ্প মাংস ইচ্ছ। নহে করিতে আহার ॥ 
পুর্ণ শশী জিনি আতা পের লাবপ্য। 
মহারাজে ভেট দিল পৃজ্রহীন জন্য 1] 

পুঁজ] পুরস্কার রাজা জ্বরারে করিল। 
তদবধি ষণ্ভীপুজা লোকে আচরিল ॥ 
স্রজনের শ্ভ ফল হইবে নিশ্চয় | 
মনস্তাপ শঠতায় বিবিধ সংশয় 1 
জাতির বিচার নাই গুপে সরলতা । 

সারলো গৌরব রদ্ধি হয় যথা তথা ॥ 
কপটা দেখিলে লোক নাহি কহে কথ: । 
সরলের কোন জন করে বিপক্ষত। ॥ 
স্বপক্ষতা করে লোক হইয়া সহায়। 
হেন গুণ বিবর্জিত হায় হায় হায় ॥ 
অতএব কেন আর কাপট্য আচর | 
সরল তভাবেতে সদা সমাদর কর! 

খলতা ৷ 

পয়ার। 

সর্ব জবার সর্প অতিশয় ক্রুর | 
তদপেক্ষা দোৌষাবহ খলেতে প্রচুর ॥ 
ভূজঙ্গ হইতে পাঁরে একের ঘাতক । 

খলের জজভাঁব হয় বংশ হস্তারক ॥ 

মক্ত্রৌধি গুণে বশীভূত ভূজজম | 
খলেরে করিতে বশ নাহি কোন ক্রম] 
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কোন শান্ত নাহি দেখি খলের উপাঁয়। 

লোকানিষ্ট আন্তরিক হয়' খলতায় ॥ 
হিৎসাঁদি অনিষ্ট চিন্তা জাঁগরূক মনে | 
যদ্ুপরি ক্রুদ্ধ হয় হিৎসে সেই জনে ॥ 
যাঁর প্রতি ক্রুর মতি করিবে প্রকাশ। 
মহাঁধনী হয় তবু করে সর্ধনাশ॥ 

উতঙ্কের খলতাঁয় মরে অহি বংশ 
শকুনির খল বুদ্ধে কুরুকুল ধ্বংস ॥ 

দুষ্ট বুদ্ধি ব্রপদের তপস্য। করিয়] 
দ্রোণ বধ বর লয় একাগ্র হইয়] ॥ 

খলের স্বভাঁব চিন্তা করে পর দ্বেষ 
বিনা অপরাধে লোকে দেয় বহু ক্লেশ ॥ 

পরের সম্পদ দেখে তাঁপিত হৃদয় । 
 সচেক্টিত কাঁয় মনে করে অপচয় ॥ 

সর্গের আশঙ্কা হলে ছাড়ে সেই স্থল । 

দেশ ছাড়ে কিনা গ্রাম যথ। থাকে খল ॥ 

ফণীর ভূষণ ঘণি জানে সর্বাজন 
খলের ভূষণ হিংস1 শাস্ত্রের লিখন ॥ 
দেখিলে পরের ভাগা হিস] করে ধনে । 

আন্তরিক ভু৪খ তাঁর জন্মে মনে মনে ॥ 

শয়নে থাকি 1 চিন্তা করে মনে মন? 
কি প্রকারে অমুকের করিব হিংসন ॥ 

তু শান্ত নহেতার। 
অথবা দেহীক্ত্টাীবনা নাহি প্রতিকার ॥ 

পনার তু পথ করে সেআপনি। 

কেন খল তার ধরেন অবনি | 



মনোর্ত্তি বিধায়ক ৬% 

আলস্য! 

পয়ার। 

আলসা হইল সব দুঃখের কারণ। 
অঞ্জস লোকের শখ নাহয় কখন ॥ 

কম্ম নাহি করে যে স্থাবর তুলা জ্ঞান । 
ঢেতন খাঁকিতে জড পদার্থ সমান ] 
পশু পক্ষী আদি সব স্বীর কন্ম ভূঞ্জে। 
সবে কর্ম অনুগত এই কর্ম কুঞ্জে ॥ 
ইক্জ্রিয় সহিত দেহ কম্মের কারণ । 

বিচারিয়। ত্ক্টিকর্তী করিল স্জন ॥ 
কর্ম ন] করিয়া ঘেই গৃহে বলি খাঁয়। 
অতুল এশর্ধা হলে তবু ক্ষয় পায় ॥ 
বিধাতা দিবেন ভাবি গৃহে বসে থাঁকে। 
অবশেষে পায় কষ্ট পড়িয়। বিপাকে ॥ 
নিয়মিত কম্মে বাঁদ কদাঁচ ন| দিবে । 
ভোজন শয়ন নিদ্র। সময়ে করিবে ! 
কন্মে অবহেল। করে যে হয় অবোধ । 
পশ্চাতে পাইয়। ছুঃখ হইবে প্রবোঁধ ॥ 
কন্ম যদি করে তবে সুখ সম্ভাবনা । 

তাঁহা ন। করিলে ভবে অশেষ যন্ত্রণা ! 
আলস্য অস্গুস্থ অতি অবনি মণ্ডলে। 

গিরি সম ভারাক্রাম্ত অলস সকলে ॥ 
কোন কন্ম করিতে ভাহার প্রাণ যায়। 
ভোজন অত্যন্ত তুষ্ট উদরের দায় ॥ 
আঁলস্যে আবৃত তন্ করে যেই নরে। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব পরিহরে ॥ 

| চ 
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অলম সকল হয় বংশের অরিষ্ট। 
অর্ক দোষালয় তার! অধন্ম বিশ্চি 
অলস হইতে কোন কার্য নাঁহি হয়। 

পশু তুল্য থাকে সদা অতি ছুরাশয়। 
অতি দীন হীন বুদ্ধি আলস্ত্ে কাতর । 
লোকের অপ্রিয় হয় অলস বর্বর ! 
মহা রোগ গ্রস্ত প্রায় আলস্ঘেতে করে। 

কাঁলক্ষেপ হয়, সদা শযাঁর উপরে ॥ 

আয়ু যশ ধর্ম নউ আলসোতে হয়। 
উদ্যম রহিত তার অধম নিশ্চয় ॥ 
কাষ্ঠের পুতলী প্রাঁয় অজ্ঞান হইয়া । 
নিরবধি বসে থাকে মনে কি ভাবিয়া ॥ 

রাজপথে ব্যান আছে সদা ভয় করে। 

যদি কোন কর্মে যায় ভাবিত অন্তরে ॥ 

বচন কক্শ অতি গুনে অজ দহে। 
পরিজন মধ্/ তার কেহ প্রিয় নহে ॥ 

চতুর্কর্ধ ফল পাঁয় উদর ভরে | 
লোক লজ্জ| অপনাঁন নাহি করে মনে | 
অসুল্য অতুল্য এই নর যোনি বোঁগে ! 
হেলায় স্বভাব দোষে নিজ কন্ম ভোগে ॥ 

অতি অভাজন তাঁরা কুলের আঙ্গাঁর। 

কুলের কলঙ্ক ভয় নাহি হয় তাঁর ॥ 
ধর্মাঁধন্ম বিবেক বিজ্ঞীন বিবর্জিত 

অজগল স্তন প্রায় জীবন নিশ্চিত। 
চতুরের| করে শরজ্জীমৃতাঁডন্বর | 
অন্ঘদাত 1 মন তুষ্টি রাখে নিরন্তর 1 
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ধিক ধিক হেন নরে কেন পরাধীন | 
চিরদিন হয় প্রায় পুরুষার্থ হীন ॥ 
অতএব সাবধান হও যুবাগণ। 
আলমসো আর্ত তনু না কর কখন ॥ 
করিলে অনন্ত ্রঃখ না হয় খণ্ডন | 

অধিকন্ড বাঁত রোগে করিবে পীড়ন ॥ 

অধ । 

পয়ার।,. 

তখের আকর হয় আষীস যতন। 

উক্দিয় কারণ কন্মে মগ্র খাঁকে মন ॥ 
শয়ন ভোজন নিদ্রা সময়ে করিবে, । 

ধনোপায় মুখা চিন্তা যত্তেতে সাধিবে | 
পরিশুমে যেই অর্থ হয় উপার্জন । 
সেই ধনে সুখে কাল করিবে যাপন ॥ 

শরম দ্বারা অর্থ বু উপায় করিয়া । 
কিছু দীনহীনে দিবে প্রফল্ল হইয়া ॥ 
পরিজন ভরণাঁদি লৌক ব্যবহার । 

শ্রমেতে সকল তখী হইবে সংসার ॥ 
পরাধী নে কন্ম করা অতি ক্রেশকর | 

নিজ কর্ম রাত্র দিন করিবেক নর | 
স্ুরাঁতরে মন্থন করিল পয়ৌনিধি। 

প্রাপ্ত তাহে সুধা লক্ষমী মণি কলাঁনিধি |] 
কন্মে অবছেল। করে যেই অতভাীজন। 
অশেষ ক্লেশেতে কাঁল হইবে হরণ ] 
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কন্ম দ্বারা চিরকাল সখ প্রাপ্ত হয়। 

অতএব কন্ম কর সুখের আশয় ] 

উষা সন্ধযাবধি কর কম্্ম অন্থুষ্টান ! 
সে কর্ম সুফল হবে শান্দ্রের বিধাঁল | 
যেমন কর্মের যেগা হইবে যে জন । 
সেই রূপ হবে তার ধন উপার্জন ॥ 
স্কর্ম্ম সর্বদা কর কুকর্ট্বো বিরত 
উদ্যোগী সিংহের মত হইবে নিয়ত | 
যেজন যেমন কম্মে হইবে নিপুণ | 
অবশ্য পাইবে ফল যাঁর যত গুণ ॥ 
অবাঁধে ভুগ্জায় ধাঁতা কম্মেতে থাঁকিলে। 
কাষ্ঠ হতে অগ্সি যথা তৈল হয় তিলে ॥ 

শীত গ্রীষ্মে পিপীলিকা শ্রম পুরঃসরে | 
আহারাঁদি আহরণে ইতস্তত চরে ॥ 
আহার অধরে ধরেযায় নিজাগারে। 

বর্ষ হেতু সবে করে সঞ্চয় ভাগারে | 
মক্ষিকার পরিশ্রম অকথ্া কথন । 

অন্গুক্ষণ করে তার! মধু আহরণ ॥ 

বনে বনে ফুলে ফলে বেড়ায় ভূমিয়]। 

মধুচক্র করে পুর্ণ দলে মিলিয়!॥ 
সহত্রং চক্র নিবিড় কাননে । 

সেই চক্র ভগ্রকরি আনে সঘতনে ॥ 
ওষধার্থে সেই মধু সর্কা লোকে খাঁয় 
অশেষ শ্রমের কল নাহি বাশযায়॥ 
 খন্য২ মধুমাছি সফল জীবন [.» 
পতঙ্গের কৃত মধু খায় লোক জন ॥ 
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ধাঁন্যাদি বিবিধ শঙ্য শ্রমে উৎপাদন | 
বহু শ্রমে চাষিণণ করিয়া রোপণ ॥ 

সর্ব দেশে সেই বীজ হইয়া প্রেরণ । 
বদ্দার জগতে করে জীবন ধারণ ! 
তথাপি অপ্রাপা নহে শ্রমের কাঁরণ। 

পিপীলিকা মক্ষিকাঁদি দেখ নিদর্শন ॥ 
ভুভাঁরতে জীবচয় হয় কন্ম জনা । 
ক্ষেতে কন্মিরা দেখ সদ] অগ্রগণ্য [ 
কর্ম্ির আঁদর করে সকল প্রধান । 
সকলের শ্রেষ্ঠ কম্ম শাক্ত্রেতে বাখাঁন ॥ 
আপনার কমন ভোগ ভূগয়ে সংসার । 
শুভাশুত, কন্মা কল পাঁয় যে যাহার ॥ 
শুভ কম্মে শুভ ফল কুকর্ম্মেতে ক্লেশ। 

বুঝহ যুবক সংখ কন্মের বিশেষ | 
“কর্্মন] বাঁধতে বুৰ্ধি” অর্থের সঞ্চয়। 

বুদ্ধি বাঁধ্য কন্মা দেখ কদাঁচ নাহয়] 
কন্মের কারণ দেহ বিধির হ্যজন। 
দেহ হতে কন্ম করে সংযোজিত মন ॥ 

অবখলমসোতে সুখ নাহি শ্রমে শ্রথ হবে। 
শ্রমী হলে যশন্বী হইবে তবে ভবে ॥ 
অতএব শ্রম কর ছাঁড়িয়। অলস। 
শ্রম ফলে অচিরাঁৎ পাবে অর্থ যশ।॥ 
সাবধান খনবান আদি যুবাথণ] 
অলস হইলে রথ! এ দেহ ধারণ ॥ 

৬৫. 



দ্বিতীয় খণ্ড । 
শা পাটিটিটিপেশাশিশি 

বিদ্য। ] 

বিদ্া ব্যতিরেকে ধন্মাধন্ম বিবেক বিজ্ঞান হয় না, 
সেউ বিদ্য| দুই প্রকার হয়ঃ এক পরা বিদ্যা, (অর্থাৎ 

আঁত্সবিদা]) যাহ! বিষয়োৌপষোগী নহে, দ্বিতীয় অপর 
বিদা হয়, তৃন্মধো শিক্ষ1।, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জোতিষ, 
ছাঁন্দস্ শাস্ত্র; এই বড়ঙ্গের সহিত খুকু, যজু' সাম ও 

অথর্করাঁখা বেদ চতুষ্টয়। সাং খা, পাতগুল, মীম।ৎস।, 
নায় ও বৈশেষীকাদি চতুর্দশ বিদ্যা, এবৎ আয়ুর্বেদ, 
ধচুর্ব্বেদ, গন্বর্ববিদা ও শিল্প বিদ্াদিরপ অর্থ শান 

চতুষ্টয়, এই জমুদায়ে অস্টাদশ বিদ]া। আর তদন্তর্গত 
নানা দেশ জাতীয় বিদ্য| এই মনুষ্য লোকে প্রচলিত 

আঁছে, কোন লোক এক কালেই সকল বিদ্যাঁয় জ্ঞানাপন 

হইতে পাঁরে না, কোন ন| কোন বিদ্যায় অনভিজ্ঞ 

স্বীকার করিতে হইবেক! আদাদিগের এই ক্ষণভঙ্কুর 
শরীর অস্থি মাংসময় চন্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, মলমৃত্রে 
পুর্ণ, আবার ভূর্ণন্ধ যুক্ত জ্বরা শোক ইহাতে আচ্ছন্ন এবং 
রোগের আশশ্স্ব স্থান অবধারণ করিয়ীও মন্থষ্য জন্ম 

দুষণীয় নহে। জীবের কত পুণা পপ পরিপাে 
লিভ জন্ম গ্রহণ হইয়া এ্রাকে, কিন্তু ইহা কি 

পের বিষয় যে, অন নেক লোক ইহাঁতে 

ব্য. -আনাভাব যু নত হ্য়। দেহ 
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ধারণ করিয়। যদ্দি কর্ম্োপযুক্ত বিদানু শীলন না কর! হয়, 
তবে মন্তুষ্য উপাধি ধারণ করিবার যোগ্য কি প্রকারে 
হইতে পারে£ আহার, নিদ্রা ও ভয়াঁদি মীত্রোপযোগিনী 
যে বুদ্ধি, পশু, পক্ষী ও মন্তৃষ্যের এক প্রকারই দি হয়। 
আচার ও ব্বহাঁরাদি ভিন্ন২ং হইলেও মন্থষ্যা্থযাঁয়ী 
বিশেষ বিদ্যান্থশীলণ না করিলে পশ্তুত্ব মোচন হইবার 
আর কি সন্ভাবনা £ এস্থলে শুক্গ ও লার্ুল।ভাব ধর্ম জ্ঞান 
বিহীন দ্বিপদ্ গাঁমী হইয়াঁও যে কেহ বিপরীত ও অক- 
ভঁবা কন্মাচরণ করে, ভাহাঁকেই যুক্তিতঃ পশ্ড শব্দে কহা 
যাঁয়। | 

এ সংসারে এবশুপকাঁর অধম পুত্রের জন্ম না হওয়াই 
শ্রেয়, হইয়া] কাঁল গ্রাসে পতিত হওয়া বরঞ্চ ভাঁল, যেহেতু 
কিয়ৎকাঁল লোক শোৌকাগ্রিতে সন্তাপিত মাত্র থাকে, 
পুত্রাভীবে আপনণপন অদ্ভষ্টান্থসারেই খেদ করে বটে,কিন্ত 
মুর্খ পুত্র যাবজ্জীবন পিতা মাঁতার ছুঃখের কাঁরণ হয়। 
বালা কি যৌবনাবস্থাঁয় যাহার চিত্ত ব্যসনাসক্ত 
হয়, তাহাঁর ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধি অবশ্টই ভষ্ট হয়। 
সমুদায় ব্যসন অঞ্টাদশ একার, তন্মধ্যে কাঁমজ ব্যসন 
দশ প্রকার, আর ক্রোধজ ব্যসন অক্ট প্রকার পরিগণ্য 
হয়। কাজ বাসনের বিবরণ এই, মৃগয়া, আঁশক্তি, 
দ্ুতক্রীডা, দিবানিদ্রা, পরাপবাঁদ করণ, স্ৈণতা, অহঙ্কার, 
নৃত্য দর্শনেচ্ছ, বাদ্য. শ্রবণাভিরুচি ও নিরর্থক ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ, এই কয়েক কাঁমজ ব্যমনাসক্তি দ্বারা অর্থ ও 
বিদ্যাদি ক্রমশঃ লৌপাপত্তি পায়। তদনন্তর অক্ট প্রকার 
ক্রোধজ বাসনের এই নিরূপণ, যে সীধুলোঁকের নির- 
পরাধে নিগ্রহ, নিরপরাধীর হননেচ্ছ!, খলতা, পর 

? 
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প্রশংসার অসহিষু্তা, উত্তম লোকের গুণে দোষারোপ, 
ছলক্রমে পরধন গ্রহণ বা অবশ্থা দেয় দ্রবোর অদান, 

পরের ভর্খসন এবং প্রহারাঁদি দ্বার লৌকের তাড়না, 
মন্ুষাগণ এই অষ্ট প্রকার কাঁষজ ব্াযসনীসক্তিতেই স্বয়ং 
অবিলম্বে আঁপনাদিগের বিপত্তির কারণ হইয়! বুদ্ধির 

অষ্ট গুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। বুদ্ধির অষ্ট গুন এই, 
শাক শ্রবণেচ্ছ], শান্ত শ্রবণ, শান্তর গ্রহণ, শান্রধারণ,, 
অর্থীৎ মনে রাঁখা, শাত্্রীয় সদর্থ*+উতপ্রেক্ষণ রূপ উহ, 
অর্থাৎ স্ুতর্ক, অসদর্থ নিরমন রূপ অপোহ, অর্থাৎ 
কৃতর্ক, অর্থজ্ঞান এবং তত্ব নির্ণয় । অতএব হে বালক 
সকল !.সতত শাক্্রীভ্াস করত বুদ্ধির তীক্ষত] সম্পাদন 
কর, তীক্ষু বুদ্ধি হইলে এহিক ও পারত্রিক সুখ লব্ধ হয়। 

বিদ্যাভ্যান | 

যেমন শিক্পকাঁর্ধা প্রস্তর খণ্ডে হইয়া থাঁকে, তদ্রুপ 
বিদ্যা শিক্ষা! হয় মন্্রষের মনে, শিক্ষা বাতিরেকে 
মানব মনও শৈলস্থ পাঁখরের নায় বিচীর্যা হইতে পারে, 
যাহা তখন প্রকাশ করে না, তীহাঁর কোন আন্তরিক 

ভাঁব, যদবধি ভাক্ষর স্বীয় প্রথর গুণে জানয়ন না 
করে, তাহার প্রকৃত ভাব, বাহো চাঁকচিক্য জন্মায় না এবং 
আলঙ্কারিক চিহ্ন ও বিশেষং শিরা সকল তাহার অঙ্গে 
দেখাইয়। দেয় না, বিদা! শিক্ষাও তদন্রূপ। যখন লোকের 
মনে আন্তরিক ভাব অবস্থান করে, কিম্বা! বাঁখ্র করিয়া 
ডর পণ্ড সু্খভাব এবং উৎকুষ্টতা,যাঁহ। তদন্শীলন 
্ি পাকার উৎপাদিত হইবার সম্ভীবন। তখন | বি" 
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চা সের মাহাঁতা এই বিবেচনায় রো স্পষ্ট 

বোধ হইতে পাঁরে যে, এক শিলার প্রতিমুর্ভিতেই 
তাহ। সুক্মভাবে পাধাণান্তরস্থিত থাকে» কেবল শিল্প- 
বদ্যি! দ্বার! পরিক্ষৃত হইয়া অধিক স্থলাম্বর অং- 

শাদি বহিষ্করণ করা যায়, এমত নহে, তাহার প্রতিবিষ্ 
উপল মধ্যেই আছে, তবে কি কেহ কেহ বিদ্যাবশতঃ 

তাহ] প্রাপ্ত হইয়া থাকে, । তদন্থরূপ মহাকবি, মহাজ্ঞানী, 
মহাঁব র, বিজ্ঞ, মহৎ এবং সল্পে'ক সর্জাদ সাধারণ জনগ- 

পের মধ্যে অবদুভ্রাবস্থায় অবস্থিতি করে,কি জানি বদাপি 
উত্তম বিদ্যাঁভাঁন ন। হইয়া থাঁকে,তাঁহ1 হইলে&ক প্রকারে 
পদার্পণ করত জনমণ্ডলী সমক্ষে প্রতিষ্ঠা ভাঁজন হইতে 
পারি এই জগ্গতে উত্তম বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়। | অনি- 
ব্চনীয় সৌভাগ্য, যথ| বিদা! এবং জ্ঞাঁন উদ্দীপন হই- 
তেছে। জীবনের উপযুক্ত সময়ে বিদা উপার্জন করিলে | 
জ্ঞান ও ধম্ম লাভ হয়| সেই সছ্ুপাঁয় বশতঃ পাপ এবং 

অজ্ঞ/নত| হইতে জীবাত্বাকে আকর্ষণ করিয়! উত্তোলন 
করা যায়, যাহাতে স্বীভীবিক বুদ্ধি জডীভূত। অতএব বাল- 
কদিগের অতাবশাক যে, তাহার] শ্বীক্ষং মনোন্গাঁমী না 
হইয়| বিদ্যা চর্চায় প্ররত্তি জন্মায়, এবং উপাদেয় পদাঁ- 
খের সাধনে একান্তিক যত্ত্রশীল হয়, মানব জন্মের 
নিরুপদ্রব যে প্রাক্কাল, তাহা শিশুব্যুহ অবহেলায় ক্ষেপণ 

করিয়া থাকে, হায়! তাঁহাদিগের কি অজ্ঞতা কি শ্রেয়, 

কি হেয় কিঞ্চিন্সাত্র বিবেচনা করিতে পাঁরে না, তাহা 

দিগের মনঃ প্রায় কুলালচক্রের কোঁমল মৃত্তিকার নায় 
উপলব্ধি হয়; সেই অকঠিন ভূমিপিওড অর্থাৎ মন সংস্কার 
উত্তরোত্তর স্বভাব স্বরূপ প্রভ চাকর করে ক্রমে ম বৃদ্ধি ও ক্রমশঃ 
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স্্দু হইলে মাঁনৰ জন্মের মহোঁৎ্ক্ষ্ট পদার্থ যে জ্ঞান এব? 
বিদ্যা, তাহার বীজ রোপণহইতে পারে,কিন্তকি আশশ্চর্যা! 
তাহাতে কিঞ্চিন্সাত্র উপায় অবলগ্বন না করিয়া দ্বিপদ জন্তর 
ন্যায় এ সংসারে অবস্থিতি মাত্র করে। শান্ত্রে তাহারদের 
যাবজ্জীবন অশোৌচ কহিয়াছেন, আর সেই কোমল শৃৎ- 
খও্ডরুপ বাঁলকদিগের মানস ও প্রকৃতি | গুরূুপদেশে কুত্ত- 
কারের] স্বীয় রত্তন্ুসাঁরে যদ্রপ বিবিধ মনোহর পার্থিব 
দ্রব্য নিম্মীণ করে, তদতিরিক্ত তাঁহাদের মনে রমণীয় পদার্থ 
উত্পাঁদন হইতে পাঁরে । হে প্রিয় বাঁলক বৃন্দ! তোমাদের 

চরিত্র ও সমুয় এই নির্কিপ্প কাঁলে জাঁপনাঁপন অধীনেই 
আছে এবৎ ভবিষাদবস্থা যত দীর্ঘ পরিমাণই বা হউক, 
তোমাদিগেরই প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তোমাদের মনঃ অ- 
দ্যাপি কোন স্ভাঁবের বশীভ্ভূত হয় নাই, কোন মন্দ চিন্তা 
তোমাঁদিগের বৃদ্ধিকে এ পর্যান্ত অতিক্রম করিতে পারে 

নাই ও ছুষ্প,বত্তি তৌগাঁরদের মাঁনসেতে বিলাস করিতে 
অপেক্ষা করিতেছে, এতাদুশ শিরুপদ্রব সময়ে তোঁদাঁরদের 
ইচ্ছা ও টিন্তাঁকে যে পথে সতস্থাপন করিবে, তাহার! 
যাবজ্জীবন তন্মার্গান্থগামী হইয়া অবস্থিতি করত মঙ্গল 
বা অমঙ্গলের বীজ রোঁপণ করিবেক। তঙ্গিমিত্ত হে 

বালক বৃন্দ! বু স্ব বুদ্ধির স্থলত্ব দোষ পরিহারার্থ 
বিদ্যারূপ শাঁণে সতত অন্থশীলন রূপে ঘর্ষণ করিয়। তীক্ষ- 
তা সম্পাদন কর; ইহাতে বিবেচনা পূর্ব বস্তা হইয়া! এতাদুশ 
শুভ যৌবনীবস্থা আনয়ন করিবে যে, যে অবস্থায় মন 
নিরছ্কশ প্রমন্ত“বারণের ন্যায় পঞ্চ বিষয়ারিণো অন্ুক্ষণ 
অন্তুপ্রীবিত হয়স্তাহ1 না হইয়। চিরকাল প্রশান্তভাবে কাল 
হ বার সদ্রপায় হইতে পাঁরে | বস্ততঃবালাবস্থায় 
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বিদাভ্যান রিতে পরাঙা,খ হইলে উন্মত্ত যে'বন কাঁলে 
কি ছুর্ভাগা তৌঢাবস্থাঁয় কি 1 নিরুদাম বৃদ্ধ দশায় বৃশ্চি- 
ক দংঘ্ট, বানর প্রায় চঞ্চল করিবেক, তখন বিবিধ প্রকার 
জ্বালাতে স্ভাবের বৈলক্ষ- জন্মাইবে, দয়], সন্তোষ 
স্বত দ্ুরগাশী হইবে, হে অলস শ্রেষ্ট বালকগণ! বিদা- 
ভ্যাস কর, বিদ্যাতে রিপুর1 পরাজিত হয়, বিদা] দ্বারা 
কর্তব্যীকর্তবা জ্ঞান হয়, বিদ্যাঁতে ধর্মার্থ ও যশোলাভ হয়, 
বিদা। কল্প বৃক্ষ সদৃশ সর্বাতিলাষ প্রদান করেন, সর্ব ধন 
মধ্যে বিদা] ধন অতুন্তম/এতাঁদুশ মহারত্বকি আর আছে, 
যাহ] অন্যকে প্রদান করিলে বৃদ্ধি পাঁয়ঃ কখন অএ্রকাঁশ থাঁ- 

কেনা,মরিলে পরও সঙ্গে যাঁয়। হেপ্রিয় বালক সকল! গৌ- 
রব শ্ুরূপ মৌরভ বিস্তীর্ণ হইবার মাঁনস কর, যদ্রপ কজ্তরী 
পেটিকাভান্তরে সতরক্ষণ করিলে তাহার সৌগন্ধ গৃহের - 

ত্র সঞ্চালিত হয়, তদপেক্ষা সৌরভতর যেবিদ্য দৃঢ় যত্তব 
ন| করিলে কি প্রকারে সেই মহারত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে! 

নার বাঁলকদিগ্রের মনও উর্ধর মৃত্তিকা প্রীয় প্রতীতি 
হয়, তাহাতে বীজ প্রক্ষিপ্ত হইলেই অঙ্ক,র জন্মের আর 

নির্বোধ বাঁলকদিগের মনঃ উষর ভূমির মত কঠিন বোধ 
হয়, পুনঃ পুনঃ বীজ রোপণ করিলেও অস্কুরিত হয় না, 
বর অনায়াসে সতত কণ্টকারণো আবৃত হইক়্। যাঁয়, 
সেই প্রকার অলস বাঁলকদিগের মনঃ যৌবনাদি কাঁলে 
রীনা পরিপুর্ণ হয়। 

১১০০০-০তে 

সানরিক ব্যবহার 

সদয় বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে, চন্দ্র ও টি 

নিরূপণ বশতঃ দিক, দেশ ও জীবাদির ব্যাপ্য হইয়! 
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নিত্য প্রবর্তমান বোঁধ করা যায়, এবং মঞ্কুষোর সহিত 
তাহার আন্মপুর্ব্বিক সন্ন্ধ থাঁকায় বগলে সকল 
কার্ধাদি সুশৃঙ্খল] পুরঃসর নিম্পাদন হয়] এত- 
মিমিত্ত বাঁলকদিগের মন সামরিক ব্যবহারে ব্যব- 
হার্যা হইলে বিদ্যোৎপাঁদন হয়; এই জ্ঞাঁন প্রযুক্ত 

সাময়িক ব্যবহারকে কারণ বলি। যদি বালকদিগের 
মন সাময়িক ব্যবহার দ্বারা কখন বিদ্যা প্রাণ্ড হইত, 
কখন বা কিঞ্চিন্সাত্র, না|! হইত, তবে সাঁঘয়িক বাব- 
হাঁরকে কারণ বলিতাঁম না। সাময়িক ব্যবহার বাঁলক- 
দিগের মনকে অবশ্য আর করে, এই নিশ্চয় প্রযুক্তই 
আমর। বলি যে, সাময়িক ব্যবহারে যত্ত্রশীল হইলে বিদা 
জন্মিবার সম্তীবন। যেমন চুম্বক নিকটে লৌহখণ্ড থাঁ- 
কিলেই আকৃষ্ট হয়, নেইরূপ সাময়িক বাবহার দ্বারা 
বালকদিগেব মনেরও পরিবর্তন হইতেছে । আমরা 
তাঁহাঁকেই কারণ বলি, যাহাতে কোন বিশেষ পরিবর্তনের 
নিয়ত, পূর্ববর্তী করিয়। জানি, সেই নিয়ত পূর্বববর্তর 
নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্টাকে কার্য বলিয়া নির্দেশ করি । যখন 
সেই নিয়ত- গুর্বববর্তাত্ব সবন্ধ শীত্রকে বস্তু হইতে প্রথক্ 
করি, তখন তাঁহাকে শক্তি বলি; এবং যখন নিয়ত 
পশ্চাছর্তিত্বকে বসত হইতে প্রথক্ করি, তখন ভাঁহাঁকে 
বোগাতা বলি। সাময়িক ব্যবহারে এই নিয়ত পুর্ব্বব- 
তত্ব আছে যে, তাহ] বাঁলকদিগের মনকে শ্রথ করিতে 

পারেঃ বাঁলকদিগের মনে এই নিয়ত পশ্চাদ্ির্তিত্ব আছে 
যে, তাঁহা সাময়িক ব্যবহার দ্বারা শিথিল হইতে পাঁরে, 
নিয়ত পুর্ববর্তিত্বঃ কারণত্ব, এবং শক্তি; নিয়ত পশ্চা- 
-দ্বরডিত্ব কার্ধ্যত্ব এবং খোঁগাতা, এই সকল শক কেবল 
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সম্বন্ধ জ্ঞাপক মীত্র। সাময়িক বাবহাঁর দ্বার! কারা কারণ 

নান হইয়াছে কার্ধা অর্থাৎ পরিবর্তনকে অপেক্ষ। 

করিয়। 1 তাহার পুর্বকালে নিয়ত বর্তমান করিয়| যাহাকে 
জানি, তাঁহাকে কারণ বলি, এৰং কাঁরণকে অপেক্ষ। 
করিয়। তাহার পশ্চাতে নিয়ত বর্তমান করিয়া বাহাঁকে 
জানি, তাহাঁকে কার্যা বলি। বালকদিগের মনেতে 
অভ্যাঁসরূপ কার্ধ্যকে অপেক্ষা করিয়! সাময়িক বাবহাঁর- 
কেতাহাঁর নিয়ত পুর্বববন্তখ জানিয়| সেই সাময়িক ব্াব- 
হাঁরকে তাহার কারণ বলি, এবং সাময়িক ব্যবহারকে 
অপেক্ষা করিয়। বাঁলকদিগের মনের অভাসরূপ পরি- 
বর্তনকে তাহার পশ্চাদ্ত্তা জানিয়া সেই পরিবর্তনের 
নীম কার্ধাবলি। যেস্থলে দুই বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ দ্বার! 
উভয় বস্তুরই পরিবর্তন হয়, সে স্থলে তাঁহার মধ্যে যে 
বস্তুর পরিবর্তন আঁলোচনা করি, সেই বস্তুরই পরিবর্ভঁনের 
প্রতি অন্ঠতর বস্তুকে নিয়ত পুর্বববত্ত। (অর্থাৎ কারণ) বলি- 
য় জানি। সাময়িক ব্যবহার ও বাঁলকদিগের মনের 
সম্বন্ধে উভয়েরই পরিবর্তন হয়| সানয়িফ ব্যবহারের 
এই পরিবর্তন হয়, যে কোন সময়ে এক পুস্তক পাঠ, কখন 
বা অধিক, কখন লিখন, কখন অঙ্ক করণ ইত্যাদি, আর 
রী মনের. এই পরিবর্তন হয়, যে উত্তরোত্তর 
বিবিধ বিদা। প্রাপ্ত হইতে থাকে” যখন সাময়িক বাব- 
হাঁর জপ পরিবর্তনের প্রতি কারণ অন্থপন্ধান করি, তখন 
বালকদিগের মনসংস্কার যে সুক্ষ ও অনিশ্চিতাংশ সময় 

এ সংসারে ভাহাঁর। প্রাপ্ত হয়, সেই কল সময়ে তৎপর 
হইয়া পরিমিত বায় পুর্কক যাঁপন করা জ্ঞান ও তীক্ষ 
দি নিদরচান, হে বিদ্যোৎসাহী শিশুচয়! কোন আঁব- 
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শ্যুক কর্ম স:খন বিনা সময়ের কিয়দংশ ক্ষেপুণ করিও. না, 
এই অতাল্প জীবন কালে তাঁহ। অতি দুর্ম্যল বস্তু, সতত 
সাময়িক বাবহারে প্রবৃত্ত হইলে শারীরিক সুখোঁৎপন্ন 
ও মনঃ সচ্ছন্দত] প্রাপ্ত হয় ।তাঁহ| কি কেবল পাপাক্রমণের 

নিবারক, কিন্তু মনস্তধ্টির মহোৌর্ধি, যন্দ্রারা দৌর্বলা ও 
শ্রান্তি অবগত হয় গা, শক্তি ও আনন্দ হইবে, তোঁমাঁ- 
দের জীবনের অন্থবন্তাঁ, নিয়ম নিয়ত নির্ণয় করিয়া নৈপুণ্ো 
গুণ কর; তোমাদের সাময়িক মুহুর্ত সকল সাহসিক হইয়] 
এক ঘণন্টাঁওজপচয় করা অনুচিত, তাহা করিলে তাহাতে 

যত্্ীভাঁব হু ইবাঁর সন্তাঁবন।, বিদাঁচচ্চীপেক্ষা আর কি 

উত্তম দ্ুক্টে ব্যবহার কর] উচিত, তোঁমখদের অবকাশের 
সময়1ৎশা, যেহেতু পাঁঠেতেই জ্ঞান জন্মে, অধ্যয়নের নিয়- 

মিত স্থভাঁবে অন্থগামী হইলে শীন্র তাহাতে প্রেমোদয় 
হয়ঃ যাহার প্রভাবে বিশুদ্ধ তখোপচয় | তখন অন্তাঁপ 
ও ছুঃখাঁবস্থা কি মনকে অস্থির করিতে পীরে, মনঃ তজগ ও 
আলস্ভের সেই মাত্র এক সদ্ুপায়॥ আমার অভিপ্রায় 
নহে নিরাঁশ করিতে তাহাদিগকে কোঁন প্রকাশ্য সভার 

সখ সন্তোগে, কিম্বা আর কোন যুক্তিমত প্রয়ৌজনীয় 
অমারোহে, কিন্ত দিওন| অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি ঘাঁরা মনঃতুক্ি 
জন্মাইতে, সময় কোন সুল পদার্থ নহে, কিন্ত বুদ্ধিও কর্মে- 
র আন্ুব্ত ইহাতে এই নিষ্পঙ্গ হয়, বেযাহার। অল্পকা- 
লে অধিক বিবেচন]  গুর্কাক কর্ম করিয়াছে, সেই ফলে 
দীর্ঘকাল সুখী হইয়াছে. সেই সকল লোকাপেক্ষা 
যাহ্দের বিবেচনা. ও ক্রিয়াদি অল্প ছিল,অথচ তাহাঁদের 
 বযুিিংছিল অনেক 1. অত এৰ বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য সময় 
চিত | লোকালে। তাহাতে ২ সতত সাবধান হহইয়। 
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মনোঁভিনিবেশ করণ্নাঁনা বিষয়ের উৎকৃষ্ট জ্ঞীন সঞ্চিত 
হউবে, তোমাদের স্মরণে উত্তরোত্তর বিদ্াা বৃদ্ধি হইবে, 
যাহাতে তোমরা হইতে পারিবে+ তাহাঁরদের অপেক্ষায় 

প্রাচীন, যাহারা বয়ঃক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ট, কিন্তু মানসিক 

লভো কনিষ্ঠ, যে সময় গত হয় তাহা আঁর কখন প্রাপ্ত 

হওয়া যায় নাঁ। যে কেহ প্রথম বয়সে বিদ্া শিক্ষা না 
করে, তাহারা বুদ্ধ হইলেও সময়ের প্রতি শিশু কহাঁখায়। 

বিবিধ হিতোগদেশ ! 
হস 

কি বাঁলক, কি রা, সকলের পক্ষে ধন্মই এক মঙ্গল 

সাঁধন, ক্ষমাই একুউত্তম শান্তি, বিদাই এক পরম তৃপ্তি, 
এবং অহিতংসাঁই প্রক সুখের কাঁরণ। মানসিক, বাচ- 
নিক এবং শারীরিক 'এই তিন প্রকীর কর্মেই শুভ ও 
অশ্চভ ফল জন্মে | 'মন্ষাদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম 

এই তিন প্রকার কন্ম জনিত গতি হয়| পরদ্রবা লাভের 

আলোঁচন|, লোঁকের অনিষ্ট চিন্তন এবং ঈশ্বরেতে অবি- 
শ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকম্ম, নিষ্টর বাঁক্যমথা] 
কথ], পরোক্ষে পরনিন্দা এবং অসন্বন্ধ প্রলাপ বাঁকা, এই 
চারি প্রকার বাঁচনিক কুকম্ম। অদত্ত খন ও দ্রবাঁদি 
গ্রহণ, অবিহিত হিৎসা, এবং পরদার সেবা, এই তিন 

প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম, সমুদায় প্রাণীর হিতার্থে আপনার 
মন বাকা ও শরীর, এই তিনকে দমন করিয়। | অবাদে 

সকল লোক যাত্রা নির্বাহ করিবে । 
প্রথম বয়সে রঃ কম্ম করিবেক, মার ্বকালে 
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স্থখে থাকিতে পারে আর বাঁবজ্জীবন সেই কম্ম করিবেক, 

যন্্ারা পরলোকে সুখী ইহতে পারে । বাঁল্যাবস্থায় তোর 
 অন্থষ্টান করা আবশ্থাক ও তাহাঁদিগের সত্বর হওয়া এবৎ 

বিদ্যাভাঁসে শ্রম করা উচিত। বাঁলককাঁলে সদ্ুপদেশ 
ও নীতি শিক্ষার প্রয়োজন । কেনন। কুস্তকাঁরের কোঁঘল 
পাত্রেতে বে চিহ্ৃু সংলগ্প হয় তাহার অন্যথ| কদাচ হয় 

শ।,তদ্রপ বাল্যকালে যেপ্রকার মনঃসংক্কার জন্মে? তা 

হাঁর মোচন কুত্রীপি হইতে পাতে না। বরঞ্চ সেই সংস্কা- 
 রাপন্ন বুদ্ধি যাবজ্জীবন মন্থষোর অন্ভুগামী হইয়া অবস্থিতি 
করে, সংসর্গের দ্বার লোকের স্থভাঁব ধন্ম ও খা।তি জান] 
যাঁয়'অসৎ সংসর্গে কালবাঁপন করিলে সজ্ঈনের বুদ্ধি মলিন 
হইয়| অসৎ স্বভাঁব প্রীগ্ড হয়। সর্পবৎস কিঞ্চ লিকার 

সহবর্তর্ণ হইলে লোকে কিঞ্চ/লিকা বোঁধ করে, আর যেমন 
তাত্তরস্তপে স্বর্ণথণ্ড সত্রক্ষণ করিলে বিবর্ণ হইয়! তাজঅবর্ণকে 
পীয়। সৎসজের অশেষ গুণ, দেখ পুম্প সহবাসে কীট- 
ও দেবতাঁদিগের সম্নিধানে যায়, সেইরূপ পণ্ডিত সংসর্গে 
মুর্খ ব্যক্তি প্রাচীনত্ব পাপ্ত হইয়! তাহাঁদিগের সহিত 
পরিগণিত হয় অতএব হে বিদ্যার্থি বালকরন্দ! ক্ষণ 
মাত্রও শীচ সৎসর্থ করিওনা, সঙ্জনের কিছ! বিদ্যার্থির 
সহবাস করাই সর্বতো ভাবে কর্ত ব্য সতসর্গান্থসারে লোক 
সদসৎ হয়। তঙ্জন্য যত্তর পুর্বাক সল্লোকের সমভিব্যাহারে 
কালবাপন করাই শ্রেয়, কেনন! গুণবানেরদের গুণ- 
বন্তেতে প্রীতি হয়, নিগুণের গুণীতে প্রেম হয় না, েষন 
মধুপেরা বন হইতে আগমন করিয়া পদ্মেতে গ্রণয় করে, 
পদ্ম সহবাসী মণ্ডকে করে না । যদি কোন বংক্কো এক বিদ্বান্ 
পুত্র জন্মে” তবে তাহার জন্য সেই কুলের প্রকাশ পায়, 
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কুল প্রদীপ স্বরূপ বিদ্বান সংপৃত্র হইতে বংশের উপচয় 
হয়। আর সদ্বংশে মুর্খ পত্রের জন্ম হইলে তদ্বার1 সুখ্যা- 

তির অপচয় হয়। মূর্খ ও যদাপি বৃদ্ধ পণ্ডিত সংসর্থী 
হয়, তথাপি নেও বিদ্যাবান্ হয়, অতএব পগ্ডত ক্ষন 

সহবাঁল অবশ্য কর্তৃবা। মুর্খ ব্যক্তি স্ত্রীও ঘৃণাস্পদ হয়, 
ও একান্তীচ্রাগেতেই বিদ্যা প্রাপ্ত হয় নির্দোষ মূর্খের 
বাঁকা কর্ণেতেও আঁতবা নয়, যেমন কুশমুল তক্ষক বন্য 
শুকরীর স্তন্যরস অপেয় | তবে যে নীচ সহবাস শান্তর- 
নিষিদ্ধ, সে মুর্খ নীচ সহবাঁস পর, কেনন| যে মূর্খ মেই 
নীচ, বে পঞ্ডিত দেই উত্তন | জাতিকৃত উত্তমাধন বিবে- 
চন] কিছু নয়, দেখ, মহণবত্বীকর যে সমুদ্র তাহা হইতে 
উৎপন্ন হয় ঘে বিষ, তাঁহা কে ইচ্ছা করিয়। থাকে, আর 
পঞ্ক হইতে উৎপন্ন হয় যে পদ্ম, তাহ| বা কে ঘুণা করে, 

কেননা লোক স্বীয় গুণে প্রতিষ্ঠা পায়, আর যে 
হেতু জ্ঞানী পণ্ডিত মাত্রের তত্ব নিশ্চয় এক ব্ূপই, জা- 
তাঁদি কৃত যেবিশেষ তাহা কেবল তমোগুণাঁবলম্বী বাব- 
হাঁরিক সান্তিক নয়। মুঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাঁসে সমূহ 
মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতি দিন সাধু সংবর্গে নি- 
শ্চিত ধশ্মের উপায় হয়। যে বাক্ত মোহ হেতু হিত 
বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘস্থত্রী হইয়। পুরুতার্থ হইতে 
পরিভক্ট হওত অশেষ সন্তাপে পশ্চাৎ পতিত হয়। যে. 

বাক্তি দাঁধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়। অসাধুদিশের 
মত অবলম্বন করে? তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাঁৎ, 
বিপদ রন্তু দেখিয়া শোক করেন। পাঁপাত্মা ব্যক্তি পাপ 
হইতে. নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্মাশীল 
ব্যক্তিকে পাঁপকর্থমে পরবৃতি দিলেও তিনি কলাণ ই্ছা 

ছ ৭ 
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করেন যে ব্ক্তি ধন্মকে অতিক্রম করে ধর্ম তাঁহাঁকে 
নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন, ধন্ম তাহাঁকে 
রক্ষা করেন, ধন্ম ও জ্ঞান কেবল মন্গষোর চির মিত্র, 
মরণ কাঁলেও অনুগামী হয়েন, আর২ সমুদার পদার্থ 
ইহ লোঁকেই শরীরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই 
ধন্ম ও জ্ঞান প্রাপ্তির সোপান আরোহণের মুল কারণ 
হইয়াছে যে বিদ্া, বাঁল্াবস্থায় তাহাতে একান্ত বত্রশীল 

 হছইয়। অভ্যাঁস করিলেই সকল অভীষ্ট সাধন হইবার 
সম্ভাবনা । বিদ্যার্থী বালকেরা বিদ্যান্থুশীলন জন্য সর্ব 
প্রকারে উদ্যোগ করিবেকঃ সেই উদাম তিন প্রকার 
হয়, শীচোদাম, মধামোদাম ও উত্তমোদাম, অর্থাৎ বিদ্ 
ভয়েতে না কর! যায় যে উদ্যম, সে অধম, ও আর্ত 
 করিয়] বিদ্রে বাঘাঁত হওয়াতে নিবৃত্ত হয় যে উদ্যন, 
সে মধ্যন, এবং বহু বিদ্বে পুনঃপুন বাঘাত প্রাপ্ত হইয়] 
কদাচ নিবৃত্ত না হয় যে উদাম, সেই উত্তম হয়। বাঁল- 
কেরা প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট উদ্যম বিশিষ্ট হইয়1 বিদ্বাচচ্চ। 
করিবেক, তৎ পশ্চাঁঞ্চ ম্ঠায়েতে অজ্জন করিয়া, সংসারের 
ভরণ পৌষণীদি করত চির ুখী হইতে পারিবেক বটে, 

কিন্তু শীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ না হইলে কেবল বিষয়ান্থশীল- 

 নেতে এ সংসারে মুদ্ধচিত্ত হয়, পরে শ্রেয় হইবার আর 
কোন সম্ভীবন। থাকে না। যেহেতু ধন্ম হইতে অর্থ 

সিদ্ধি, অর্থে কাঁম নিদ্ধিঃ তাঁহা হইতে, সুখোঁদয়, ইহাতে 
সী মুশ্চিত মত। এই ছুই মতের তাৎপর্য্য যে 

ও (কাম, এই তিনের সেবা যুক্তি ডর | 

টং সত ছইকে নউ করিয়া আপনিও টবে হয়,যেহেতু 
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ধন্মের অত্যন্ত সেবাঁতে অর্থ ক্ষয় পায়, অর্থের অভাবে 
কান সিদ্ধি হয় না, কেনণ1 কাম অর্থমূলক হয় দরিদ্র- 
দিগের কামনা যেমন উৎপন্ন হয়, তেমণিই নষ্ট হয়। কিছু 
মাত্র কলোদয় হয় না। তেমনি ধন মা থাকিলে স্নান 

উপবাস আদি রূপ ধন বায় শুন্ঠ ধর্মোপীসনীতে শরী- 
রকে দণ্চ দেওয়াতে শরীর ক্ষীণ হইয়] হর সঙ্গিপাঁতাদি 
রোগে ধন্ম ঘূল দেহ বিনাঁশে ধন্ম বৃদ্ধি হইতে পারে না 
এব₹ অর্থও অতি সেবিত হইলে অর্থের মূল কারণ যে 

খশ্ম ও ফল কাঁম এই দুই হয় না| কিন্তু কেবল এই হয়, 
বে ধন্মের অভাঁবে অগ্রিঃ চোর, দলা ও বাঁজদগ্ডাদিতে 
বহু কষ্টে বর্ধিত ও দান ভোঁগ ব্যতিরেকে সঞ্চিত যে ধন 
তাঁহার অপচয় এবৎ কাঁমও অতিশয় সেবা করিলে 

ধন্ম ও 'তর্থকে বিনষ্ট করিয়া! তেজ ক্ষয়ে ক্ষয় রোৌগাঁদি 
জন্মাইয়া শরীরকে নষ্ট করে । অতএব হে যুবক সকল! 
কোন বিষয়ের বশীভূত ন। হইয়া রাঁজকার্ধেোর অবিরো-' 
ধে বথাযোঁগা সময়ে ঘথ| সন্তব সকল বিষয়ের উপভোগ 

করা কর্তবা, স্তখভ্যাগী হইবেক না। যেহেতু অর্থের ফল 
স্লখ তাহার সর্বাথ|। অকরণে অর্থ নিরর্থক হয়। 

প্রণয় থাঁকিলে দুর অতি নিকট বোঁধ হয়। যেমন" 
শিখির কাঁদস্বিনী ও রব্র পদ্মিনী। যশস্থী ও কীর্তিবন্ত লোক 
চীরজীবি ৷ অকীর্ত্ির জীবন ও মৃত্যু তুলা । বৃদ্ধের বচন 
গ্রাহা বটে, কিন্তু ভোৌজন ও রমনে নহে। মন্থুষা কাহা- 
রও দাঁস নহে, সকলেই অর্থের দাস। উদ্যোগী পুরুষ 
নিংহ সমান লক্ষমীমীন হয়। অলস সকলেই কাঁপূরুষ | 
সন্সঙ্গ কল্প বৃক্ষতূল্য সকল দুঃখ মোঁচন করে। ঈশ্বর 
বাদী মন্থুষাকে আন্তিক কহা যায়। আর অনীস্বর বাদী- 
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কে নাস্তিক কহে । কোঁন কোন অর্কঝাচীন লেক আঁস্তি- 
ককেও নাস্তিক বলিয়। থাঁকে। 

যাহার সর্ব জীবের প্রতি সমান দয়া,সেইবাক্তিই যথার্থ 

ধান্মিক। যাহার মনোৌঁমধ্য চিস্তা নাই, সেই ব্যক্তিই 
যথার্থ সুখী । যে বাক্তি জগদীশ্বরের সৃষ্টি সৌন্দর্য সন্দ- 
শনে প্রীত হয়, সেই বাক্তিই যথার্থ প্রেমী। যার 
মনে হিভাহিত জ্ঞান আছে, সেই বাক্িই বিজ্ঞা বিপদ 
কালে যাহার বুদ্ধিবৃত্তি চঞ্চল হয় না, সেই ব্যক্তিই 
যথার্থ ধীর। যে বাক্তি আপনার কার্ধা নট করে, সেই 
মুর্খ। যে বাক্তি পরের মন্দ চেষ্টা করে, সেই বাক্তিই- 
বার্থ খল। পরোঁপকারী ব্যক্তিই বার্থ সাধু। জিতে- 
ক্র্িয় ব্যক্তিই বথার্থ ধীর | যে ব্যক্তি আশার অধীন, 
সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্ধা। যেবাক্তি মায়াজাঁলে জড়িত 
হে, সেই যথার্থ মুক্ত পুরুষ, এবং যে বাক্তি কাঁয়মনো- 
বাকোো উশ্বরোৌপাঁসনা করে. সেই যথার্থ সাঁর মনুষ্য 
_ অনিউকারী ব্যক্তির মিউ বাঁক্যও কাঁহাঁর মনোনীত 
নহে,যেমন দংশনকারী মশকের মক্ষিক| অপেক্ষা অতিশয় 
সুন্দর গুণ রব শ্রবণেও লোঁকে তাহাকে বিনষ্ট করিতে 
সচেষ্ট হয়। দারিদ্র হইলে অতি সুপ্ডিত ব্যক্তিরও 
গুণের গৌরব থাঁকে না, যেমন অপরিসীম রত্বের আঁকর 
হইয়াও সমুদ্রের নীর লবণ দোষে সকলের অপেয়; এবং 
সুধার আধার হইয়াঁও চন্দ্রম! কেবল শশাঙ্ক দৌষে কলঙ্ী 
নামে পরিচিত | নীচ ব্যক্তি মহন্সন্ুযোর প্রতিবাদী হই- 
য়া লোক সমাঁজে অহঙ্কীর করিলে, মহতের মহিমা কিছু- 
তেন হয় না, তদন্ত নীতিসার কাব্যে শুকর 

বঁশসুংহের সহিত যুদ্ধ কামনা করিলে সিংহ কহি- 
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যাছিল “ভদ্র আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভি- 
লাঁষ করি না, তুমি সকলকে কহিও যে, আনি সিহহকে 

পরাস্ত করিয়াছি, সিংহ এবং শুকরের মধ্যে কাহার কেমন 

পরাক্রম তাহা পণ্ডিতদিগের অগোচর নাই? শক্ত 
অতি সাঁশাঁনা হইলেও সকলে তাহার সহিত সর্বদা 

সতর্ক হইয়] চলিবে, সমরে শার্দংলকে জয় করিয়াঁও 
কুপ্র পদতলে অতি ক্ষুদ্র কণ্টকবিদ্ধ হইয়া নিপতিত হয়। 
সক্ভরন নমাঁজেই পঞ্ডিতের গুণগরিম। যু হয়, মূর্থেরা 

পা্ডিতোর গৌরব জানিতে পারে না। ঘেমন ঝতুত্রেষঠ 
বসন্তই সরসীরুহের সৌন্দর্যের টা করিয়া তাঁহাকে 
প্রন্মটিত করে, ছুর্দীত্ত হেমন্ত গ্রভাঁবে কমলকুল কেবল 
বিলীন হইয়। যায় কেবল সদ্গুরুর উপদেশেই মনের 

কুসংস্কার তিরোৌহিত হইয়া জ্ঞানোৌদয় হয়, যেমন অনল 

স্পর্শ বাতীত অক্জাঁরের মালিন্য ঘুচিয়া উজ্জল রক্তবর্ণ হয় 
না। যদি আপনার বিপদকালে পরের নিকটে সাহায্য 

লাঁত করা লোকের প্রীর্থনীয় হয়, তবে পরের বিপদকাঁলে 
আপনার সাহাঁধ্য কর! সর্ধাতোভাঁবে কর্তব্য, যে ব্যক্তি 
পরের নিকট খণ এ্রহণ করিতে যাঁইলে কখন প্রদান 
কি পরিশোধ করে না, সে বাকি পরের নিকট খণ গ্রা- 

না করিলে কি কৃতকার্ধয হইতে পারে 1 | 
এ? £০2৮ই 
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ইন্দ্রিয়গ্ণের উ৬্প্ভি। 

মহত্বত্ব অর্থাঁজ সত্ব রজস্তমোগুণময়ী যে মায়, তাঁহ। 
হইতে আঁকাঁশ উৎপন্ন হইয়াছে এবৎ আকাশ হউতে 
বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি” অগ্নি হইতে জল; জল হইতে 
পৃথিবীর কষ্টি হয়। এই পঞ্চতত্বের মধ্যে আকাশের 
সত্ব গুণ হইতে কর্ণরূপ ইকন্জ্রিয় হয়, বায়ুর সত্ব গুণ হইতে 

ত্বক রূপ ইন্দ্রিয় হয়, অগ্নির সন্্বগুণ হইতে চন্ষু রূপ 
ইন্দ্রিয় হয়, জলের সত্বপগুণ হইতে জিহ্বীরূপ ইন্দ্রিয় হয়, 
এবৎ পুথিবীর সত্বগুণহইতে নাঁলিকা রূপ ইন্দ্রির হয়,উক্ত 
পঞ্চতত্ব নকলের সমষ্টী সত্বগুণ হইতে অন্তঃকরণ হয়,তলেই 

আন্তঃকরণ বৃত্তিভেদ দ্বার! মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই 
চারি ভাঁগে প্রথক্ হইয়াছে! তন্মধো মন বৃদ্ধির 
সবিশেষ বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক, এক্ষণে চিত্ত ও 
অহঙ্কার মধে/, চিত্ত শব্দের অন্তসন্ধাঁন, অর্থাৎ চিন্তা রূপ 

ধন্ম বিশিষ্ট ঘে তন্তঃকরণের গতি বিশেষ, তাহাঁর নাঁম 
চিতা আর অহঙ্কার শর্ষে অভিমান অর্থাৎ সর্ধতো- 
ভাবে প্রমাণ রূপ ধন্ম বিশিষ্ট যে অন্তঃকরণের গতি, তা- 

হর নাম অহঙ্কার | এই পঞ্চতত্বের মধ্যে আকাশের. 
রূজোঁগুণ হইতে বাক রূপ ইন্দ্রিয় হয়, বায়ুর রজোগুণ 
হইতে হস্ত রূপ ইন্দ্রিয় হয়, অগ্থির রজোগুণ হইতে পাঁদ 
রূপ ইন্দ্রিয় হয়,জলের রজোগুণ হইতে গুহ্য ইন্দ্রিয় হয়, 
আর দরে রজোগুণ হইতে উপস্ছেক্দ্িয় হয়। ইহা-, 

১3 

| রর মধ্যে শব। স্পর্শ রূপ, র্স, গন্ধ? এই প্ রঃ জ্ঞান-. 
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রা শন্দে কথিত হয়। আর হস্ত,' পদ, গুহা, লিঙ্গ 
বাকা, এই পঞ্চ কর্টোন্দ্িয় হয়! আর স্থূল, সুক্ষ, 

ও ভি এই শরীর ত্রয়ের মধ্যে পঞ্চভূত দ্বার! নির্মিত 
অথচ সুখ ছুঃখাঁদ্ি ভোগের আশ্রয় যে শরীর, কালে 
জন্মেও স্থিতি করে, বৃদ্ধি পাঁয় ও, পুষ্ট হয়, ক্ষয় পাঁষ় 
এবৎ বিনষ্ট হয় এই ছয় প্রকার বিকার বিশিষ্ট যে শরীর 
তাহাঁকেই স্তষল শরীর কহ| যাঁয়। আর অমিলিত পঞ্চ 
মহাঁভৃত দ্বারা নিম্মিত অথচ ছুঙখ সুখাদি ভোগের কারণ 
অরূপ, যে পঞ্চ জ্ঞীন ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ কম্মেক্দ্িয় এবং পঞ্চ 
প্রাণ, অর্থাৎ প্রাঁণ, অপাঁন সমান, উদান এবং ব্যান, 
আর মনও ও বুদ্ধি। এই. সপ্ত দশীকৃতি বিশিক্টের 
নাম সুক্ষ্ম শরীর, তাঁহাঁকেই লিঙ্গ শরীর শব্দে কহে। 
অপর অনাদি অবিদ্যা রূপ অথচ পুর্বোক্ত শরীর ছ্য়ের, 
অর্থাৎ স্ত,ল ও সুক্ষ শরীরের কারণ এবং আত্ম স্বরূপের 
আবরণকাঁরী ও নির্কিকল্প ষে অজ্ঞান তাঁহার নাঁম কাঁরণ 
শরীর ) 

মানসিক বৃত্তীস্ত। 

ননঃ অর্থাৎ সন্ধল্প বিকল্প বিশিষ্ট অন্তঃকরণের গ্রতিঃ 
যেকোঁন বিষয়ে অন্থধাবন করে, তাহাঁতেই' বৃত্তিগ্রাপ্ত 
হয়, সেই মানসিক বৃত্তি সমুদাঁয়কে তিন প্রকার বিভাগ 
কর। যাঁয়, যথ। বাহ্য বৃত্তি, অন্তর বৃত্তি এবং অহতংবৃত্তিঃ 
তন্মধ্যে হিৎসা, চিন্ত।, কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কীরাঁদি যে সমস্ত 
প্রকৃতি অন্যান্য জীবে ও অপরাপর চতুষ্পদ জন্ততে ছু | 
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হয়, তাঁহার নাম বাহ্য প্রবৃত্তি, অর্থাৎ তাঁহাঁকেই স্থল 
প্রবৃত্তি, নীচ প্রবৃত্তি ও ইতর প্রবৃত্তি শর্ষে কহে। 
আর শ্রদ্ধা, ও নায়পরতীদী যে সমস্ত প্রবৃত্তি, কেবল 
শুদ্ধ সন্ুয্তেই আছে, তাহার নাম অন্তর প্রবৃত্তি 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও উপাঁচ্দয় এবৎ উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি, আর ধৈর্য্য 
ধারণা, ও ভিতিক্ষাদি যে সমস্ত গ্রবৃত্তি তাহা অহংবৃন্তি | 
সধ্যে গণা হয়| এবৎ দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেন্ড্রিয় দ্বারা 
যে পদার্থ বোধ হয়, তাঁহার নাঁম বুদ্ধি, উভয় উক্ত্রিয় গণের 
অন্থশীসক যে মনঃ তদ্বাতিরিক্ত কিঞ্চিম্মাত্র বিবেচনা করি- 
তে পারে না। আর তীক্ষ বুদ্ধি কোঁন বিষয়ের খণ্ডমাত্ 
স্পর্শ করত অভান্তর প্রবিষ্ট হয়। স্থ.লবুদ্ধি প্রস্তর 

প্রায় বিষয়ের যাঁবহ প্রদেশ স্পর্শন করিয়া ও বাহিরেই 
খাঁকে,। তীক্ষবদ্ধি যাঁর সেই বুদ্ধিমান | সেই বলবাঁন, 
কিন্ত লৌকেতে লৌকিক বুদ্ধি থাঁকিতেও শাস্ত্রীয় বুদ্ধি 
রহিতকে নির্দ্ধি বলে। নির্কদ্ধি হইলে পিভ্ পিতাঁমহ 
ক্রমাগত অধিকাঁর রহিত হইয়া 1 ছুরবস্থ। প্রাপ্ত হয়] 
এক্ষণে স্ত,ল প্রবৃত্তি বিষয়ক সৃখান্থভব পর্যালোচন।| করি- 

সা দেখিলে ইহা অবধারিত হইতে পারে যে, আমাঁরদের 
সমস্ত মনৌবৃত্তির পরস্পর সাঁমগ্তস্তই সুখের কারণ, যে 
স্থলে মনের বৃত্তির সহিত অন্য কোন প্রবৃত্তির বিরোধ 

জন্মে, সে স্থলে বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধন প্রবৃত্তির প্রাধানা স্বীকার 
করিয়া তদন্থযাঁয়ীক আচরণ করাই কর্তব্য। যেবাক্তি 
এইরূপ নিয়ম অবধারণ করিয়া তদন্যাঁয়ী অঙ্থষ্ঠাঁন 
করেন, তিনি এই ভূমগ্ডলে কখন বিপদগ্রস্ত হয়েন না। 
এবং আস মৃত্যুও তাহার ক্লেশকর হয় না। সেই মনের 
তিন অবস্থা কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং 
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গুনুপ্তি, যখন কর্মোক্দ্িয় ও জ্ঞানেক্দ্রিয় সকল আঁপনাঁ- 
পন বাপার বিশিষ্ট হয়, তখন তাঁহাঁকে জাগ্রত অবস্থা 
কহি। আর সেই সকল ইক্ড্রিয়গণ যখন স্বীয়২ কর্ম 
হইতে অবশর পাইয়া সুখে বিশ্রাম করে, তখন তাঁহাকে 
নিদ্রীবস্থা কহি। অনন্তর যে প্রগাঁট নিক্্রাবস্থায় মনের 
কোন রৃত্তি থাঁকে না, কেবল অকাতরে পরম সুখে নিদ্রা 
যায়ঃ সেই অবস্থীকে শুস্থপ্তি অবস্থা কহি। জাগ্রত 
অবস্থায় মন নেত্রোপরি বিরাজ করে, স্বপ্নাবস্থায় সুশক্ন। 
নাড়ির বাহাান্তরে থাঁকিয়। দিবসে যে সকল কার্ধা করা 
যাঁয় তাহার শ্ুক্মভাঁবে পর্যালোচনা করত, নানা প্রকার 
বিভিশিক। দেখে, তাহাকে স্প্রে স্বপ্ন কহে, আর জাগ্রত 
অবস্থায় স্বপ্ন হইলে মনান্তর করে, তখন লোঁক কর্ণে 
কিছু শুনিতে পায় না এবৎ চক্ষেতেও কোন রূপকে 
দি করে না, তাহা ক্ষণ মীত্র থাঁকে। শুনুপ্তাবিস্থ! 
তাহাকে কহি যখন ঘোর নিদ্রাবস্থায় মন স্বীয় বৃত্তি 
হইতে রহিত হইয়! উক্ত নাঁড়িতে সুস্থির ভাবে অবস্থিতি 
করে, এই. তিন অবস্থাতেই সংসারী জীবের কাল যাপন 
হয়। আর চতুর্থ এক অবস্থা স্মৃতি শাস্ত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে,ভাহার নাম ০০০ তাহা | বিবয়োগযোনী 
ন্হে। | 

বুদধিবৃতির চালনা 

করনি বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর গুভান্তত অরজার, 
সীঁরে বিবিধ.প্রকার সদসৎ কার্যের উৎপত্তি হয়। আমার- 
দিগের অপকৃষ্ট রৃত্তি সকল, দ্ধ বৃতি ও ধর্ম পি 
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বিরুদ্ধকারি হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্ররত্ত থাকিলে তদ্বার! 
_ কখন ন্যাষ্য কার্য সংঘটনা হয় ন!। ধন উপার্জন কর 
এবং পুজ্রোৎ্পাদন করা, এসমস্ত কারের প্ররত্তি স্বতাবতঃ 
কুপ্রব্বতি নহে, তবে যখন তাহারা ধন্ম প্ররত্তির আয়ত্তে 
ন। থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে' তাহাতে মন্তষ্যের 
কুপথ গামী হয়। তখন লোক ক্ষুদ্রতর গ্ুরুষের দ্রব্যে- 
স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেই্টচরণ করে, তাহাতে ইহ- 
লোকে রাঁজদণ্ড ও অকীত্তি ভাগী হইয়া পরলো'কে বলত 
কাল পধ্যস্ত নরকগামী হয়! ফলতঃ বুদ্ধিরত্তি ও ধণ্ 
প্ররত্তি যদি অন্য কোন মানসিক রত্তির বিরুদ্ধকারী না 
হয়, তবে তদুৎপন্নকারধ্য সকল শুতকর, ও তুখ কখন 
পাপার্জিিত নহে, যে সকল তরুণ যুবাদিগের শুকোমল 
সরল চিত্ত পাপরসে দুষিত হয় নাই, যাহাদিগের সাধু 
চিন্ত/ এ সংসারের কুটিল পথে অদ্যাপি,সঞ্চরণ করে 
নাই, অধন্মের কঠোর হস্ত, যাহারদের নিম্মল মতি- 
কে এপর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহারা যদি 
দুর্বিপাক বশতঃ ছুষ্পরত্তি ৰূপ পিশাঁচির কঠোব 
হস্তে পতিত হয়, তবে তাহারাই জানিতে পারে, যে 
পাপরসে দুষিত হইলে কিপধ্যস্ত মনের লীানি জন্মে 
ও অতুখের কারণ হয়। আমাদিগের উপার্জন ইচ্ছ! 
আছে, তজ্জন্য উপার্জন করা উচিত, যখন কামরিপু 
আছে,তখন জীব প্রবাহ রক্ষাকরা উচিত, যখন জিজীবিষা 
অর্থাৎ জীবিত থাঁকিবার ইচ্ছা আছে, তখন জীবন 
রক্ষার যন্ত্র! উচিত, যখন বুভুক্ষা অর্থাৎ তোজনের 
্রচ্ছ। 'আছে, তখন অন্লপাঁন দ্বারা দেহ রক্ষা কর] উচিত, 

সদয় আছে, তখন দয়া করা উচিত, যখন তক্তি 
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আছে, তখন ভক্তি কর। উচিত, কিন্ত এফ বৃত্তির প্রয়ো- 
জনান্তরোধে অন্য প্ররতিকে অতিক্রম করা কখনই 
উচিত নহে । অতএব যে যেকার্ধ্য কোন রত্তির অসম্মত 
নহে, সেইং কাধ্যই কর্তৃব্য। যেকোন কাধ্য এক রত্তির 
প্রবৃত্তি থাকে, আর অন্য কোন রত্তি তাহার প্রতিকূল 
হয়, নে স্থলে বুদ্ধি বত্তি ও ধন্ন প্ররত্তির অনুসারে কর্ণ 
করিবেক, যেহেতুক আমাদিগের বুদ্ধি ও ধন্ম প্রয়োজক 
রতি সমুদায় সর্ব প্রধান অতএব যদি মনোরত্তি 
সকল স্বভাবতঃ তেজন্দি হয় ও তাহারদিগের পরম্পর 
সামন্ত থাকে, এবং তাহারা নান। প্রকার বিদ্যান্তণীলন 
দ্বারা সম্যক ৰূপে মার্জিত হয়, তবে তৎসম্মত কার্যাই 
সৎকাধ্য। আর যেস্থলে আমারদিগের স্তূল প্রবৃত্তির 
সহিত কোন ধন্ম প্রতি বাবুদি বত্তির বিরোধ জন্মে, 
সে স্তলে বুদ্ধি রত্তি ও ধণ্ৰ প্ররত্তির প্রাধান্য স্বীকার 
করিয়া তদন্তজায়ী ব্যবহার করিবেক, এমত করিলে সেই 
ব্যক্তিকেই সংসারিক কন্ম বিষয়ে যথার্থ তুচতুর কহা 
যাইতে পারে, তিনি অস্তরস্থ রিপু ও অজ্ঞ সঙ্গিদিগের 
অপ মন্ত্রণ! দ্বার। আক্রান্ত হয়েন না। | 

স্থল প্রবৃত্তি! 

আঁমারদিগের কর্তব্যাকর্তব্য নিৰপণ করিতে হইলে 
মানসিক রত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কার্য্যাকার্ধোর বিচার 
করা আবশ্তক। অগ্রে কাম ক্রোধাদি বাহ্যবৃত্তি, যাহা 
পদ্যছন্দ দ্বার! প্রথম খণ্ডে অন্ুবাদিত হইয়াছে, আত্স-. 
রক্ষা্দি প্রাণিনিষ্ট প্রবৃতির মুখ্য বিষয়, জগদীশ্বর আমা- 
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রদিগকে স্ব স্ব ই জীবন রক্ষার্থে যত্রশীল হইবার নিমিত্ত 
জিজীবিষ! দিয়াছেন, এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত অন্ন 
গ্রহণ করা আবশ্তক, এপ্রযুক্ত বুভূক্ষার হৃষ্টি করয়াছেন, 
আমারদিগের এই উভয় রত্তিই আজ সন্বগ্ধ বিময়ুক, কাম 
স্েহ ও আপঙ্গলিপ্না অর্থাৎ যদ্দ্ারা অন্যেতে আশক্তি 
জন্মায়, এ তিন বত ও আত্ম সন্বন্ধীয়। পরমেশ্বর জীব 
প্রবাহ রক্ষপার্ধে স্ত্রী পুরুষ জাতি দ্বয় সৃন্তি করিয়া তভু- 
পযোগী কামরিপু হজন করিয়াছেন। যদ্বারা পুত্র" 
পাদন জন্য আমাঁদিগের অজ্তঃকরণে স্সেহের বিস্তার 
করিয়াছেন। এবং মিত্র মগুলির মিত্রতা সম্পাদনার্থে 
আপজলিপ্ন। প্রদান করিয়াছেন। কামের বিষয় স্ত্রী 
বা স্বামী, স্নেহের বিষয় সন্তান, ও আসঙ্গলিপ্পার বিষয় 
কেবল মিত্র! এই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলে, মনে তৃপ্তি 
জন্মে, নচেৎ ছুঃখাঁন্ৃভব হয়। কিন্তু এ স্ত্রী বা স্বামী 
প্রভৃতির শুভাভিলাষ কর! কামাদির ধন্্ম যে 
ব্যক্তি কেবল কামরিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রী ব মরে 
প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, নে ব্যক্তি মা ইঞ্জি 
পরায়ন তাহার কেবল মৌখিক, বাস্তবিক প্রীতি টি | 
হিতান্ুষ্ঠান বিষয়ে কখনই যত্ব হয় না যে প্রেমান্রাগী 
ব্যক্তি উপচিকীর্ঝ। অথাৎ উপকার করিবার ইচ্ছা ও ন্যায় 
পরতাদি প্রধান রত্তি সমুদায়ের বশবর্তি হইয়া চলে, সে 
ব্যক্তি নিঃস্বার্থ হইয়া আপন প্রেম পাত্রের হিত চেষ্টায় 
'অতি অপুর্ব সুখসভ্তোগ করে ৷ আর স্বেহবশতঃ সন্তানের 
অনুরাগ জন্মে, কিন্তু সম্তানের শুতানুধ্যায়ী হওয়া ন্মেহের 
কাঁধ্য নহে, সে কেবল উপচিকীর্যা। বাত্তির অধান হয়। 
দ্িভা মাতার স্বেহ যদি উপচিকীর্ধার আয়ত্তে না খাঁকে, 
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তবে ভুরিং স্থানে, ভাহারাই স্বীয় সন্তানের অনিষ্টকারি 
হয়েন | দেখ অনেকানেক বালকের পি» মাতা সাতিশয় 

পুঞজান্নরাগবশতঃ বিদ্যাত্যাস শ্রমসাধ্য বলিয়া তাহারদিগের 
পুত্রগণকে তাহা হইভে পরাংমুখ রাখেন । হায়! কি প্রগাঢ় 
ন্েহ! তাহারদিগের অস্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। 

আসঙ্গলিপ্স। স্থল প্রবৃত্তি । 

 আসঙ্গলিপ্লা রন্তি দ্বারা মিত্র লাভের ইস্ছা হয়, কিন্তু 
মিজের ইস্ট চিস্তা করা! আসঙ্গলিপ্সার কাধ্য নহে। যে 
ব্ক্তুর আসঙ্গলিপ্পা ও উপচিকা্া উভয় রন্তিই তুল্য 
থাঁকে, সেই ব্যক্তি কেবল মিত্রের শুভাকাঙকী হয়। মিত্রের 
ভুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে স্থখী হয় | নতুবা কেবল আস- 
জগলিপ্ন| মাত্র থাকিলে, যেমন এক মেষ অন্য মেষের সংসর্র 
থাকিতে ভাল বাসে, দেই ৰূপ এক মনষ্য অন্য মন্মষ্যের 
সংসর্গকরিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়। আর যাহারদি- 
গের আসঙ্গলিপ্ন। স্বার্থ পরতার খুল কারণ ভয়, তাহারদ্ি- 

গের প্ররূতি বড় ভয়ঙ্কর, সরলাত্তঃকরণ ব্যক্তিরা সে সকল 
শঠ লোকের সহিত এক সমতিব্যাহারে কাল যাপন করত 
আহার বিহারাদি করিলেও তাহারদিগের ধূত্ততার স্বৰপ 
কপ নিকপণ করিতে পারেন না, স্বার্থ ন। থাকিলে তাহার। 
কদাচ মিত্রতা করেনা, সেই সকল ধূর্তশিরোমণির স্বার্থ 
লাতই মিক্রতাঁর প্রধান কারণ, আর যদি স্বার্থাতাব 
কোন মিত্রের উপর, সেই সকল শঠ লোকের কিঞ্চিৎ 
মনান্তর হয়, তবে তাহারদের বাহ্যে সৌহার্দ্য প্রকাশ ও 
অন্তরে দ্বেষানল প্রদীপণ, সমক্ষে-মধুরালাপ ও পরোক্ষে 
লামি ও নিন্দাঝাদ, কথায় প্রমোপৃ্ার, ক৷ যয ববহের! 

| জ৮. 
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ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থকে! সেই সকল শঠের। | প্রায় 
টান ঘটের ন্যায় হয়, যেমন মৃত্তিকার ঘট, কপ হইভে 
জল গ্রহণ ৰূপ কাধ্য উদ্ধার কালে 'নস্র হইয়া থাকে, 
পশ্চাৎ জীবন প্রাপ্ত হওয়! মাত্রেই উপরে উথ্থিত হয়। 
সেই ৰূপ ভুষ্ট স্বভাব লোকেরা ও জীবন অর্থাৎজীবনোপায় 
প্রাপ্তির নিমিত্তে উপাস্য লোকের নিকটে অত্যন্ত নত 
২ইয়া প্রণয় করে, পরে স্বাভিলধষিত পদার্থ প্রাপ্তি হই- 
লেই, পুর্ব উপাস্যের ক্লুতোপকার বিস্মত হয়] যদি 
দুই ধনাঢ্য মিত্রের আসঙ্গলিগ্স', আত্ম ভিমান, এবং 
যশঃস্পুভা, এই তিন রত্তি প্রবল থাকে, আর উপপচকীম 

ও ন্যায় পরতা যদি ন। থাকে, তবে তাবৎ উহারদিগের 
মিব্রত| থাকিতে পারে, যাবৎ ধনাঢ্য ও সন্ত্রাস্ত ব্যক্তির 
সহিত সৌহান্দ্য থাকাতে উভয়েরই আআভিমান রদ্ধি 
পায়, ও যশংস্পৃহাও পুর্ণ হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক 
জন. দৈবাঁৎ সম্ভমচ্যত ও দরিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে 
তাহার সহিত মিব্্তা রাখিলে লোকে হীনবোধ করিবে, 
এই বিবেচনায় মিভ্রতাও স্থায়ী হয় না, স্বতরাং এমত 
স্থলে অবিলদ্গেই শুহ্ৃভ্েদ ইয়া উঠে, পরে এ ধা 
ব্যক্তি আপনার পুৰ্ মিত্র পরিত্যাগ করত অপর কোন 
আজ সদৃশ ব্যক্তিকে মিত্র পে বরণ করিতে বাধিত হয়। 

যদি আসঙ্গলিপ্নাৰপ ব'জ, ধন্মকপ বারি সেচনে 
অস্ক্রিত হইয়! মিত্রতাপ মনোহর তরু উৎপন্ন করে, 
তবেই তাহ! সুখ স্ব কল্গুম সৌরভ পরিপূর্ণ হইয়া 
চু্দেক আমোদিত করিতে থাকে, এবধপ উন্ধরাশ্রমত 
জানিয়৷ প্রণয়াস্পদ মিত্রের প্রতি তাহার প্রীতির রদ্ধি 
ইয়, এবং তদ্ছারা মিজ্রকে সমাক্ক অনুরাগ করাও. তাহার 
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সকল কাধ্যে আন্ছ অস্ত্রতব করা এক প্রকার অভ্যাস 

পাইয়া যাঁয়। ন্যায়পরতা গুণে তাহার প্রতীতি হয়, 
যে মিজ্রের সহিত পরম্পর প্রণয়ের বিনিময়, শীলতার 
বিনিময়, ও উপকারের বিনিময় করাই কর্তৃব্য, তন্তিন্ন অন্থু- 
চিত প্রার্থনাদি কিম্বা কোন কঠোর ব্যবহার কর| কখনই 
উচত নহে। আর প্রণয় সঞ্চার ক'লে বুদ্ধিদ্ধারা বিবে- 
চনা কর উ্চত, যে তীহার মিত্র ধন্মাংশে নিতাস্ত হীন 
নাহয়েন, কারণ দান্তিক, স্বার্থপর, ও অধাম্মিক ব্যক্তির 
সহিত যথার্থ প্রণয় হওয়া সম্তাবিত নহে | দুঃশীল ব্যক্তির 
প্রতি দয়! হইতে পারে, কৈস্ত তাহার সহিত কখন প্রীতি 
হইতে পারে নং | 
_ এব্প প্রকার মৈত্রী লাভ হইলে তাক্জাদিগের তআনে- 
কানেক স্কুল প্ররত্তির সাতিশয় চরিতার্থ হইয়া পরম স্ত্রখ 
প্রদান করে । যদ্দি বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয় যে, আমার মিত্র 
অতশয় ধন্ম পরায়প, এবং কেবল ধন্ম প্রবত্তির প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়া! তদন্রযায়ী ব্যবহার করেন, তবে আমার 
আসহ্গলিপ্পা মহোংসাহ সহকারে স্বীয় বিষয় স্ববপে পরম 
প্রিয় মিত্ররত্থে প্রগাটবপে আমক্ত হয়| এপ্রকার মিজ্র 
উপচিকীর্ধা ও ন্ঠায়ুপরত। স্বতাঁব বশতঃ কখনই আমার 
অনিষ্ট করেন না। এবং অদ্ধাবশতঃ কখনই সসভ্ভম 
আদ্র অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর 
ব্যবহার করেন না। এমত প্রণয়ের স্থলে অপমান ও 

 প্রবঞ্চনাদ্রি অনিষ্ট ঘটনার অসভাবন] ভাবিয়া হৃদয় পদ্ম 
মর্ধদে! বিকসিত থাকে। আদজলিপ্সাতে অন্ঠান্ত ইতর 
প্ররত্তির সাহচধ্য থাকিলে অন্তঃকরণে তাদৃশ প্রগয়ামৃত, 
ক্ষার ও আনন্দবারি নিম্সরণ কখনই হইতে পারে না। 
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সেইমত মৈত্রীলাত দ্বারা আমারদিগের লোকান্ররাগ 
প্রিয়তা ও চরিতার্থ হয়। কারণ এৰপ পরম হিতৈষী 
স্তায়বান মিত্রের প্রিয় সম্ভাষণ, আদরোক্তি ও পৌহার্দ্য 

প্রকাশ অপেক্ষা, অধিক অম্ত্রাগ আর কাহার নিকটে 
প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? ফলতঃ বুদ্ধি ও ধন্ম যাহার 
মুলীভত হইয়া প্রণয়াস্তরে অবস্তান করিলেই আস্তঃকরণ 

সতত প্রফুল থাকে, সুধাকর কিরণ সম পরম রমনীয় 
প্রেমামৃত তদুপরি অবিশ্রাস্ত বর্ষণ করত বুদ্ধিন্বত্তি, ধম্ন 

বৃত্তি ও আরং মনোর্ত্ত সকল পরস্পর এঁক্য ভ/বাপন্ন 
হইয়! অপর্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করে। 

*প্রতিবিধিৎসা। 
প্রতিবিধিৎস! অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা, এ সংসারে 

আধিদৈবিক, আধিতোৌতিক ও আধ্যান্মিকাদি নান! 
প্রকার দুঃখের উৎপাত আছে ও সকল বিষয়েরই নান! 
প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়! থাকে, ভন্লিবারণ ও সাবধাণার্ধে 
পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রতিবিধিংসা রত্তি প্রদান করি- 
যাছেন। বিপডুদ্ধারার্ধে অপ্রতিহত চিত্তে যত্র করা এব 
অতিষ্ঠ সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্ধে দুঢ সাহস প্রকাশ 
অর্থাৎ দৈবাৎ কোন পথিমধ্যে ব্যাস্র সহিত সংঘটন হইলে 
লে অবস্থ হইতে কিপ্রকার উদ্ধার হওয়া যায়, এতাঁদুশ 
ষে সমুদয় উপাঁর প্রতিবিধিৎসাঁর কাধ্য। 

 ভকধেররেত তাতে 
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জিঘাৎসা। 

জিঘাংন। অর্থাৎ জীবের হননেচ্ছা, আতিতায়ী নিবা- 

রণে অপরাতমুখ হওয়া ও ধৈর্ধ্যাবলম্বনে তাহার প্রতি 
কার চেষ্ট! কর| কর্তব্য। এপ্রকার কোন মনোরত্তি না থা- 
কিলে, এ ছুঃখময় সংসারে বাস করা কাহার সাধ্য হইত, 
এই পুথিবীতে লোকের অনেকানেক ছুঃখ ও বিপদ ঘটিয়া 

থাকে, এই পুথিবীতে নির্বোধ লোক পরানিষ্ট চেষ্টায় 
অঘটন সংশ্ঘটন করে, এবং এই পুথিবীতে লম্পটেরাও 

অনেকের অত্যাচার করিয়া থাকে, ভন্নিবীরণার্ধে জগ- 

দ্রীশ্বর তাহাদিগের আবশ্তক জানি জিঘাংসা ৰত্তি 

প্রদান করিয়াছেন, জিঘাংসাতেই ক্রোধের উদ্রেক হয় 

এবং সেই ক্রোধান্তযায়ী গরুল মিশ্রিত যে দ্বেশ, তন্দারা 

মন্তষ্যের বহুতর অত্যাচার নিবারিত হইয়| থাকে, 

কিন্ত লৌকের বভকালের শাত্রবালন এই এক উপযুক্ত 

বত্তি দ্বারা নিবারিত হইয়! শীভলতাকে পায়, স্বসমানের 

সহিত বৈর করণির, আপন হইতে যে বড় তাহার 
সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়, এবং অনেকের সঙ্গে 

্প 

যগপদ বিরোধ কর্তৃব্য নয়। আর যে শত্রতকে ছোট জা- 

নিয়! অবজ্ঞা পুর্ব্বক উপহাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, সে তাহা 
হইতে অবন্ঠ বিনাশ পায়, ইহ! নীতি বিশারদের| কহি- 

য়াছেন। এবং জীবের আহারার্ধেও অনেক প্রাণি নষ্ট 
হইয়া থাকে, যন্দার! শরীরের পোাই জন্মে, এত্দর্ধে এই 

বৃত্তি লোকের অত্যুপধুক্ত হইয়াছে! কিন 

পাশ 
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আত্মশ্বাঘা ! 

না অহঙ্কারী লোকের! অভির বশবন্তি 
হইয়া অ গনাপন গৌরবের রদ্ধির ইচ্ছায় স্বয়ং প্রশংসাপর 
হইয়। রঃ সমাজে হাস্যাম্পদ জন্মায়, এই অপক্ক 
বৃত্তি বিশিষ্ট সন্তানদ্িগের মানদে আক্রমণ উপক্রমেই 
তৎক্ষণাঁং সাবধান হইবেন । যেহেতু আত বিষয়ে যত্ত 
কর! উচিত বটে, কিন্তু আজ। মর্ধযাদা রদ্ধি, কিন্ব। পিতৃ 
পিতামহের নিরর্৫ঘক যশাখ্যান করা, কি আমাদিগের চেষ্টা 
সাধ্য । 

ততদিন অন 

আত্মাদর | 

আজদর, পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বকীয় জীবন 
রক্ষার্থে যেব্প জিজীবিঝ। বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই 
বূপও আমাদিগের আত্ম বিষয়ে যত্ব, আজ গৌরব রক্ষা, 
স্বাধীনতার অন্থরাগাদি নানা বিষয় সম্প দনার্ধে আত্মা- 
দূর নামক রত্তি হষ্তি করিয়াছেন। | 

যদি কেহ স্বপরিবারে কোন প্ররাঁতন ইষ্টক বিরচিত 
গৃহে প্রঃস করিতে থাকে, আর দৈব বিপাক বশতঃ সেই 

রাঃ ও বটিকা প্রযুক্ত পতিত হইবার শব্দ 
রা হয়, কিম্বা তৃণ নিশ্মিত গৃহের চতুদ্দিকে 

গলি প্রঙ্ীলত হইয়া উঠে, তাহাতে পরিজনের প্রতি 
মু 8. না! করিয় । প্রথমতঃ আপনার প্রাণ লইয়া লোক 
নিজিচরিয়া থাকে, আর যাহারা স্ত্রী পুভ্রের নায়াতে 
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জড়িভাত ও বাঁংসল্য স্বেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাঁহার 
উপায় পাইলেও আপনার প্রাণ ন। বক্ষ কিয় পরি- 
জনাদি রক্ষার্থে আপনিও আক্মঘাতি হয়। হায়! কি 
প্রগাঢ় মায়া সংস্কারে যুদ্ধ হইয়া আপনার অজ্ঞাঁনত। 
প্রযুক্ত এতাদুশ দুন্গভি জীবনকাঁল স্বইচ্ডাঁয় নষ্ট করিয়া 
অপমৃত্যু বশতঃ চিরকাল অর্থাৎ যে পর্যন্ত চক্র সূর্য্য 
থাকিবেক, তাহারদিগের জীব অন্বকাঁরে নিম হইবেক | 

এই বৃত্তি অহং বৃত্তির অন্তঃগগত হয়, এই রৃত্তি বশতঃ 
লোঁকে অন্যাপেক্ষা! আপনার বিষয়াদিতে অধিক মনানু- 
ধাবন করে, যদ্বারা কি ছুঃখীকি ধনবান, সকলেই আপ- 
নাপন জমীর সীমা কর্তন কিন্ব। বন্ধনার্থে উভয় ধনাঢ্য 
ব্যক্তির বিবাদ সংঘটন হইয়া, যকিঞ্িৎ ভূমীর কারণ 
কত শত মুদ্র ব্যয় করিয়া, লোকে সুতরাং ধনাভিমানের 
বশীভূত হইয়া পরম্পর বিবাদ করে, যদি তাহাদিগের 
মধ্যে একজন ন্যায়পরতা বত্তির বশীভূত হইয়া উভয়ে 
এক এক্য বাক্যে শীতিলাস্তঃকুরণে সামঞ্জস্য করেন তবে, 
লোকই আপনাপন লাতার্দে উভয় পক্ষের অপচয় 
করেন না। | ৃ 

অজ্জনষ্পৃহা। 
অর্ডনস্পৃহী অর্থাৎ উপার্জন করিবার ইচ্ছা, 

এই বাহ্যব্ত্তি বশতঃ ধন সঞ্চয়ের অভিলাষ ও সঞ্চিত 

বিষয় ক্ষয়ে ছুংখোৎপত্তি হয়, জগদীশ্বর এই সং" 

সাঁরে নানা প্রকার তোগ্য সামগ্রী সর্ধজ্জ বিস্তার করি- 

যা রাখিয়াছেন। তৎ সমুদায় সংগ্রহ নিমিত্ত আমার" 
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দিগকে এই প্রতি প্রদান করিয়াছেন, আমারদি- 
গের অন্যান্য প্ররত্তির ন্যায় অজ্জনস্পৃহ! ও বহুপকা- 
রিণী, যেহেতুক উপার্জনশীল না হইলে, কি প্রকারে 
লোক দানশীল হইতে পাঁরে। আঁর যে নকল বাঁণি- 
জা ব্যবসানী লোক, এই রত্তির পরবশ হইয়! পর- 
স্পর মিজ্রতা করে, তাহারদিগের একের কুটিল ব্যবহারে 
আন্যের উপার্নের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছে- 
দের সঞ্চার হয়, এনং প্রণয়াম়ৃত রদ্ধির পরিবর্তে অবিল- 

স্বেই শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহারদিগের 
মিত্রত! স্ববূপ মালা অর্জনম্পৃহা ৰূপ ত্ুত্র দ্বারা গ্রথিত 
থাকে। যখন সেই সুত্রচ্ছেদ হয়, তখন “আর কি প্রকারে 
তাঁহারদিগের সৌহাদদ্য রক্ষা পাইতে পারে, কারণ তাহবি। 
অথলিগ্দ, হইয়া মিত্রতা করে, সুতরাং তাহার অন্যথ। 
হইলে প্রণয় ভঙ্গ হয় ॥ 

যাহারা কেবল 'অপকষ্ট প্রত্তির দ্বার! সংসারীক স্ুখা- 
স্বেষণ করেস্তাহারদিগের কন্্ম রক্ষে এই প্রকার ফল সর্দাই 
ফলে । আর দেখ ধনেন্ন ও ঘনের এক রীতি, কেননা মেঘ 
যখন আইসে তখন বড় ঘটা হয়, যখন যায় তখন শুন্য 
মাত্র থাকে তেষনি ধুন ও যখন আইসে ও যায়! 
নারিকেলোদকের মত ধন আইসে এবং গজভূক্ত কপিথ 
ফল প্রায় যায়, আর সন্যাসাশ্রমী, বাণপ্রস্থাশ্রমী ও. 
ব্রদ্মচধ্যাশ্রামী _ অপেক্ষা সংসারাশ্রমিদ্িগেরপক্ষে ধন, 
অত্যন্ত প্রা্থনীয়, তদ্াতিরেকে তাঁহারদিগের কোন কর্ম 

অনিত্য জানিয় অনেকেই হেয় জ্ঞান করেন, এবং পুর্ব্ং, কালে সুনি, খষিরাও তুচ্ছতাচ্ছল্যু করিতেন, অতএব 
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এতাদ্বশ্ধনের কারণ, কাহারও কুকন্ম করা কুত্জাপি কর্তব্য 
নহে। উপার্জন করিতে অক্ষম হইলে মাতা নিন্দা করেন, 
পিতা আনন্দযুক্ত হয়েন না, ভ্রাতারা সম্ভাস করে না, 
দাসেরাও কখন২ কোপান্বিত হয়, পুত্রগণ অন্নগত থাকে 
ন?, শাস্ত্রে কাঁস্তাকে অদ্ধাঙ্গ কহিয়াছে, দেও আলিঙ্গন করে 
না, এবং দরিদ্র হইলে বান্ধবেরাও সম্যক প্রকার অর্থ 
প্রার্থনা ভয়ে আলাপ করেন না, অন্তএব সংসারী ব্যক্তির 
অর্থ উপার্জন করা অত্যাবস্ঠাক হয়। 

বিবৎস]! 

বিনা একস্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা, 
যদি নিকুপপ্তুব স্থান বিশিষ্ট পল্লি মধ্যে প্রাপ্ত হয়, তবে 
তাহাতেই জ্ঞানবানদিগের অধ্যাসনা কর্তব্য, আর পুনঃ২ 
বাঁস পরিবর্তন করিলে, গাহস্থ্য কন্মের সুরীতি ও সুশুঙ- 
লা, প্রণয় ও বাবহারের স্ুুনিয়ম, এবং সন্ত্রমের উন্নতি 

এ সমুদায় উত্তমৰপ হয় না। তনিমিত্ত পরমেশ্বর আমা 
রদিগকে বিবৎস। বৃত্তি প্রদাঁন করিয়াছেন, তজ্জন্য জন্ম 
ভ্মি অস্মদাদির পক্ষে পরম রম রমশীয় বোধ হ্য়। 

নির্ষিমিৎসা নু 

 ির্মিমিৎসা_ অর্থাৎ নিম্মাণের ইন, আমাঁদিগের 
দেহরক্ষা ও. সুপ্ত করণ এবং লোঁক অন্থুরাগ প্রাপ্তার্ধে, 
গৃহ, বস্ত্র ও ও আশসষ্তাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, 

ঝ 
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কিন্ত কিছুই এ সংসারে অধর সম্ত গ' 'জলোমের ন্যায় 
আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, অনেক প্রকার*বস্ত ও 
মহা"অপবপ দ্রব্যাদি এ সংসারে বিস্তত আছে, তথ্বিষয়ে 
লোভ জঙ্গিকার কারণ, সংসার শ্রমি দগকে সি 

নিন্মিমিৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন । 

_অন্তরবৃত্তি । 

যগোপিশ1-অর্ধাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা, অভ্তঃকরণে 
মূল্য়ন্ছু কত কত ভাঁবের উদয় হইতেছে, ও মনে২ কত 
শতবিষয়ের আন্দোলন কর। যাইতেছে, সে সকল বাক্যা- 
তীত। তাহ! সময় কালেই প্রকাঁশ কর! উচিত, নতুব। 
অসময়ে দূষ্য বাক্তির দোষ সম্মুখ ব্যক্ত করিলে, তাহার 
কাঁধ্য ও মানহাঁনী হইয়া! কলহ ঘটন। উপস্থিত ভয় অতএব 
সি ৰুতি মন্ষ্যগণের অত্যাবস্তক হইয়াছে । 

লোকাচ্ছুর গ পি প্রয়তা 

লোকাপরয়াগ প্রিয় রা লোকের নিকট অন্থু- 
রাগ প্রাপ্তির অভিলাষ | এই যশোবাসনা বসে ভূপতি- 
গণ পক্ষপাত পরিত্যাগ করত যত্ব পুর্বক প্রজাপালন : 
করেন, গ্রস্থকর্তারা কতশত সুপদেশ জনক পরম হিতকর 
গ্রন্থ রচনা করিয়া জনমণ্ডলি সমক্ষে প্রত্যক্ষ বিষয় করিতে-. 
ছেন, অন্যান্য কত প্রকার ব্যক্তি, লোকের, হিতার্ধে, 
প্রাণপণ করিক়্। চেষ্টা করেন, কেন্দ্ল লোকের নিকট 
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সখ্যাতি ও সমাদর লাভই এরত্তির এক মাত্র সৃখ্য বিষয়, 
যখন আমরা যশোতিলাষ পরবশ হইয়া যদি কাহারও 
হিতান্তস্তানে অন্ত্ররাগী হই, তখন লোকের নিকট স্খ্যাতি 
বাঁদ শ্রবণ পুর্ধক আত্ম সন্তোষ লাতই আামাদিগের মনো- 
গত থাকে, যশোলো তির কার্ধ্য কখন সাঁতিক হইতে পারে 
ন।, ইহা সাঁধারণবূপে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি যদি কোন 
পুণ্য জনক কন্ান্তষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে 
পারে, যে তিনি কেবল যশোলোতে সে কম্ম করিতেছেন, 
তবে তাহারা তাহার প্রতিষ্ঠ। করে না, তাহারা কহে 
অমুক সাত্বিক ভাবে একম্ন করে নাই, তজ্জন্য তাহা 
সম্যক প্রকার ফললাভও হইবেক ন1[যেহেতুক যে কেহ 
প্রকান্তঠা পে দানাদি করেন, তাহার আস্তরিক প্রতি 
লাঁভবপ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া! এসংসারে খাাতাপন্ন 
ইয়েন, অথচ তন্বার! পুথিবীর অনেকানেক মহোপকার 
জন্মে! আর যাহার! শুদ্ধ দাত্তিক ভাবে গ্রকাগ্ত দানাদি 
করিয়া লোকান্তরাঁগ মাত্র লাভি করেন, তাহাদিগের সেই 
কণমক্ষ তদমুব্ধপ ফল উৎপাদন হইয়া থাকে। | 

সাবধানতা টু 

 সাবধাঁনতা__আমাদিগের সুক্ষ মনোরত্তির "দারা আ-. 
হিদৈবীকু, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এই ভ্রিতাপ হইতে 
রক্ষা! হওয়া যাঁয়। দৈবাধীন যাহ। তাহা। আধিদৈবীক, যাহ 
ভূতাঁদি জীবাঁধীন, তাহ আধিভৌতিক এবং যাহ1 শারী- 

_রিক পীড়াধ ন তাহ! আধ্যাত্মিক, এই 'ছুংখম মী পৃথিবী- 
তে নানা প্রকার রা আছে, তনিব রণা্ে জগদীশ্বর 
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আমাদিগকে এই সুক্ষ প্ররততি প্রদান কা বি ] মানব 
দেহ অম্পিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ হইতে পারে, 
প্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, ক্রোধে আত্মন্ম হইতে পারে, 
অত্যন্ত হিমে বিবপ্ন ও প্রচণ্জ রৌদ্রে শীর্ম হইয়া বিবিধ 
প্রকারে আহত রড হইবার সম্ভাবনা, এই বত্যবলম্বনে 
তাঁবি বিপদ হইতে নিবারণ করিতে পারাষায়, বিশে- 
যত বাহাদি রত্তি সমুদায় উৎপাদন হওত কর্তব্য ব্যাপারে 
নিমর্জজন করে, যাঁহাঁতে তাহাদের নিয়মাতিক্রম না হয়, 
এমত প্রধ্ন কেবল সাবধানতাতেই হয়! যেকোন সমষ্টে 
কাধ্যকালে, যে কোন রত্তির আতিশয্য হয়, তখন সেই 
এক মাজ্র সাবধানত। ব্যবধান হইয়া তাহার সমতা করে! 
যে ব্যক্তির সম্যক প্রকারে সাবধানত। না থাকে, তাহার 
পদে২ ভ্রম. ও পুনঃ২ বিপদ সংঘটন হয়, আর প্রতি- 
বিধিৎস এই সাঁবধানতাতেই জন্মে। 

উপচিকীর্য। | 

_ উপচিকীর্ধা-_অর্থাৎ জীবের উপকার করিবার বাসনা, 
সেই উপকারের সমুহ পাত্র ও সর্ব স্থানে পাওয়া যায়, 
এই এক ক্ষ পরম পবিজ্র প্ররত্তি কোন অংশে স্বার্থ 
বিষয়ে প্ররত্ত না ইইয়া, কেবল পরের শুতাধ্যানেতেই 
রত থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ করা তাপিত হৃদয়ে 
করুপামৃত বর্ষণ করা, এবং ছুঃ খার্চিত্তে আনন্দ প্র- 
প্রবল, করা, সমুদায় এই তুক্ প্রবৃত্তির কার্য, 

মনোহর মনোনতি যে কোন ব্যক্তির হিতাভি- 
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লাঁমে সঞ্চরণ করে, তাহার স্তখারবিন্দ্ যখপরিমাণে প্রহ্ষ- 
টত হয়ঃ হিতৈথী ব্যক্তিরও অন্তুঃকরণ তত প্রফুল্ল হ হইতে 
থাকে | লোক সমাজেই সুখ বিস্তার করিতে ৬ 
পরম আঁনন্দহর হর | এবং তৎকাধ্য সম্পাদনার্চে তাহা 
পদদ্ধয়ু দ্রুত গমন করে ও হস্ত সতত প্রসারিত ১১৯৪৭ 

তাহার নিরাঁলস্তচিত্ত সতত পরের হিত চিস্তাতেই মহ 
তুখী হয়। এবং তাহার সুখদ রসনা পরের মঙ্গল কীর্তি 
কীর্তনেতেই পরম পরিতোষ গ্রাপ্ত হয়, আঁর যখন তাহার 
কোন কুশলাভিপ্রায় পুর্ণ হয় তখন তিনি ত্খার্ণৰে 
নিমগ্ন হন| ইহী এক প্রকার ঈশ্বরান্তকম্পা বশতঃ প্রসিদ্ধ 
কহিতে হইবেক, যে পরের মঙ্গল করিতে গেলে আপনার 
মঙ্গল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়| কিন্ত তুতনের 
উপকার শুভদায়ক নহে | দুর্দান্ত দুষ্ট লোকেরা উপকার 
প্রাপ্ত হইয়! কদাচও শান্ত হয় না, বরঞ্চ উপদ্রবের কারণ 
হয়, আর উত্তমেরা অহিতকারিরও হিতকারী হন। সাধু 
ব্যক্তিরা অত্যপ্প উপকাঁরকে অতি মহত করিয়া মানেন, 
দুজ্জনেরা মহোপকারকে অতি কুব্র করিয়া জানে | এই 
নিমিত্ত কবংশজাত ও ভুষ্ট স্বভাব খলের উপকার করিলে 
পশ্চাৎ অনি হইবার সভা বনা, যে ব্যক্তি উপকর্তীর প্রত্যু 
পকারী না হয়, অধিকন্ত তাহাদিগের অপকারী হয়, কিন্বা 
রূতোঁপকার স্মরণ না করিয়াও তাঁহার অপণাপ করে, 
অর্থাৎ ন| মানে । সেই ব্যক্তিকেই ক্কৃতত্ব কহ যায়! ব্রহ্ষ- 
ইত্যাকারির প্রায়স্চিতত শাস্ত্রে কথিত আছে, কতদ্বের 
নিষ্ক, তি উক্ত নাই | কেনন! রুতদ্র বাক্তিক্কত প্রায়শ্চিত্ত 
হইলেও সজ্জনদিগের ব্যবহার্য হয় না। অতএব ক্ৃতত্বত 
পাপ মহাপাপ মধ্যে গণ্য হয়।, বিশিষ্ট সম্তানদিগের প্রাণ 

র্ ঝু৯ 
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বিয়োগ উপাক্রমেও এতাদৃশ কুকম্ম করা কুত্রাপসি কর্তব্যনহে, 
আর হে যুবক বুধের! স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিবেচন। করিয়! 
দেখ, যে জগতে পিতাৰপ উপকাঁর ও মাতাস্বকপা দয়া 
হইয়াছেন, এই উপকারব্ধপ পুরুষ ও দয়াৰপ! প্রতি, এই 
উভয়ের নিত্য সংযোগ কারণ নানাবিধ ধন্মসস্তান জন্গিয়া 
সাধুদিগের ইহ পরলোক অন্তচর হয়। পতিপ্রাণ! পত্রীর 
প্রায় এই দয়া নায়ী সতী ভ্ত্রী উপকারবপ স্বীয় স্থামির 
সদা সহবত্তিনী হন | অতএব যে কেহ সর্বদা পরোপকারে 
রত, সেই ব্যক্তিই দয়ালু, তিনিই পরোপকাঁরী, যাহার 
পরোপকাঁর নাই, তাহার ধন্মও নাই, এবং যাহার খণ্ম 
নাই,তাহার কিপ্রকারে সত্যতা রক্ষা হইতে পারে। 

গাততীর্ধ্য । 

গাভভীর্য--এই ত্রক্ম মনোরত্তি বশতঃ মতষ্যগণ প্রখর 
বুদ্ধছ্ছার] স্থৈধ্যাবলম্থি ছইয়। অবাদে লোক যাত্র! নির্বাহ 
করেন 1 কোন বিষয়েরই খণ্ডমাত্র শ্রবণ করত আদ্যো- 
পান্ত বিবেচনা করিতে পারেন, আনেক লোক ইহার 
গুপানুবাদ করেন, কেনন!| বুদ্ধির সহিত যে মনান্তধাবন 
তাহাতেই ্ত্তি প্রাণ্ড হয়। মনে গাঁভীরতা জন্মিলে 
আর চাঞ্চল্য খ্ুাকে না, যেমন প্রচণ্ড মার্তপড প্রকাশ পাইলে কুজুবটিক!নসার স্থিতি করে না, তদ্রপ সর্ব প্রকার বিষয় 
বুক ন। হইলে, এই রতি প্রাণ্ড হয় না। কোঁন 

ক. কিছু অসহিষ্ুতার 'কার্ধ্য হইলে, গভীর, 
গণ হঠাং কোপাস্বিত হয়েন না, পৈর্যযাবলম্বন ময় অপেক্ষ।.করিয়। ক্রোধাদি প্রকাশ করিয়া 

ৃ ৃ 
নর 

যয 
্ টা রর 
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থাকেন, অতলস্পর্শ সমুদ্র সলিল সরধ্য কিরণে কি সন্ভগ্ত 
হয়। আর দেখ যে সুক্তিতে ুক্তাদি জন্মে, সেই ইতি" 
ক অগাদ নীরে অবস্থান করে, তাহার বিকার -অতি 
সাধারণ হইয়। থাকে | 

ন্যায়পরতা ৷ 

ন্যায়পরতা-রত্তিঃ বিবেকের পরিবর্তন বাচ্য, যখন 
মন্তষ্যন্ব কাম সেহাদি কতকগুলি স্ত,ল প্ররত্তি কেবল 
স্বার্থ সাধনে তৎপর এবং উপচিকীধাদি অন্য কতক" 

গুলি অন্তর্ত্ি কেবল পরান্তরাগী, তখন এই উভয় 
জাতিয় প্রবৃত্তি সমুদায়েব আতিশয্য নিবারণার্থ ও 

তাহারদিগকে যথ| নিয়মে চালনা করিবার নিমিত্ত কোন 
স্বতন্ত রর আবম্তক, তজ্জনা পরমেশ্বর এই ন্যায়- 
পরতা বৃত্তি অতি তুক্ম এবং হিতকর জাঁনিয়! উৎপাদন 
দে এৰং এই শুতকর রন্তিতে এমত অনুপম শক্তি 

দিয়াছেম। যে এই মাঁজল্য শক্তি মারজিতি বুদ্ধি, সহকারে 

মিলিত হইলে, পরের অনিষ্ট ও আত্ম সুখের কোন হানি 

না হইয়া সপুদায় প্ররাত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে অবাদে বিধিপুর্ববক 
চালনা করে, পরম ন্যায়বাঁন পরমেশ্বর এই আঁ প্রতি- 

নিধি স্বন্প ব্ত্তিকে নর জাতির হৃনরমধ্যে বিবেচন| করিয়। 
: স্থাগন করয়'ছেন। তাহার অন্তবন্তী হইয়। চলিলে সকল 
একর্টেই ও সুখোদয় হয়| নতুবা তাহ! অবহেলন 'করিয়। অ- 
বিহিত কর্মে প্রত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার, দণ্ড স্বব্ধপ 
ছখ উপস্থিত, হয়। 
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সুশীলতা। 
(বাস 

সুশীলত1--এই মনের এক অশ্রপম রত্তি গুণের ন্যায় 
প্রকাশ পায়। ইহার দ্বারা কি ধনবান, কি ছুঃখী, কি 
বিদ্বান, কি মুর্খ, সকলেই যশোঁভাগী হইতে পারেন, কিন্ত 
অনেকানেক্ এশ্বর্ মদোন্সতৃ মানবের] এতাঁদ্রশ সম্পত্তি 
অগ্রীহ্য করত দরিদ্রর্দিগকে হেয়জ্ঞান ও তাহারদিগের 
সহিত বতসাঁমান্য ৰূপ আলাপাদি করেন, তাহারা, স্বনাম 
প্রকাশাভিপ্রায়ে কতশত স্বর্ণ ও রৌপ্য মদ্রাদি বায় করিয়া 
থাকেন, তজ্জন্য শীলতা বিহীন হেতু লোকে কহিয়া থাকে, 
যে অমুক ব্যক্তি রড় অহঙ্কারী, বাকাগুলা অতি কর্কস 
এবং কথায় রাগ প্রাপ্ত হইয়া লোককে কট কাটব্য কহেন, 

তাহারদিগের সেই দাম্তিকতা দ্বার তাঁমসিক ব্যয়াদি করি- 
লে কি এতাদৃশ ঘোষণাঁয় উদ্ধার পাইয়া প্রদ্তিষ্ঠা হইবার 
সম্ভাবন1? আর অনেকানেক বিদ্যাগর্তিত যুবকের] শীল- 
তায় পরাংমুখ হইর! রদ্বদিগকে তাচ্ছিল্য ও যৎসামান্য 
ব্াবহারাদি করেন, হায়! তাহাদিগের কি ভদ্রতা, 

ভক্তি! 

_ ভক্তি_অপর এই এক স্ুস্ম মনো বৃত্তিআমারিদিগেরবুদ্ধি, 
যত জ্ঞানবিশিষ্ট হউক, কিন্তু ধর্ম প্রৃত্তি দ্বার! উৎসাহিত 
ন1 হইলে, মিষ্ট ফল প্রদান করে না। বিদ্যারত্ব মহা! খন. 
বটে, কিন্তু ধন্্ম স্বরূপ চন্দ্রালোক ব্যতিরেকে তাহাঁর পরম 
রমনীয় শোভা প্রকাশ পায় না. কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চরি- 
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তীর্থ হইলেই মন্তুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না? 
খর্মপ্ররত্তি সহকাঁরে বুদ্ধি নিষ্পন্ন তত্ব সকলের অন্থষ্ঠান 
করা, তাহার অপার মহিমার প্রশৎসাতে চিত্ত সমর্পণ 
করা ও তনির্দিষ্ট নিয়ম সকল প্রতিপালন করা, এ সমু- 

দা অতি আবশ্যক । জগদীশ্বর অনেকাঁনেক গুরু লোক 
ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমারদিগের গুরু 
তর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া ' দিয়াছেন, এবং ভীহাদ্িগের 
প্রতি গুরুতর ভাঁব সহকারে তদ্রচিত বাবহাঁর সম্পীদনাথে 
আমাদিগকে ভক্তিরূপ পরম পবিত্র প্রবৃত্তি প্রদান করি- 
যাঁছেন, ধাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রশংসনীয় 
গুণ শ্রবণ করিলে অনির্ধার্যা ভক্তিরন প্রকটিত হইতে 

থাকে, ভক্তি প্রতীবে বোধ হয়,যেন তাহার পরঘ আরাধ্য 
মুক্তি ধ্যান কালে বিদ্যমান দেখা যাঁয়। আর বিনি বুদ্ধি 
বন্তি স্যঙি করিয়াছেন, তিনিই ধন্মপ্ররত্তি প্রদানের প্রধান 
কারণ, অতএব সেই ছুই একত্র করিয়া তীহাঁর প্রতি 
অন্থরাগ প্রকাশ করা, অন্মদদির অতি আবশ্থ্ক কন্ম 

আশা! 

 আশা-আশারূপ মনৌর্ত্তি কেবল তবিষাৎ স্ুখী- 
দ্বেষণেই সতত তত্পর। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে 
মনোরথ পূর্ণ হয়, যে পৃথিবীতে উপার্জন করিয়া উদ্নরা 
আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষাত সুখ. লাঁতের 
প্রতীক্ষায় বর্তমাঁন দুঃখান্ৃভবের হাম করিতে হয়, এই 
আশা বৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াঁছে। যখন 
আশার সহিত কোন স্থলে প্রবৃত্তির সৎযৌগ হয়ঃ তখন 
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_অন্তঃকরণ ন্দার্থ পরতন্ত্র হইয়| আভা সুখ সাধনে বাগ্র 
থাকে। আঁর যখন কোন ধরন প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, 
তখন ইচ্ছা হয়, যে বিশ্বসংসাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ হউক, 
কিন্তু কেবল ইহকাঁল মাত্র এই আশার বিষয় নহে। 

অধ্যবসায় । 

অধ্যবসাঁয়-সপ্রতিজ্ঞ হইয়] কন্ম না করিলে, এস সা 
রের কোন কার্ধা সম্পন্ন হওয়] অতি স্থকঠিন, এ নিমিত্ত 
আমাঁরদিগকে অধাবসাঁয় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, ষে 
স্থানে অনেকাঁনেক বিষয় পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, যে 
স্থাঁনে অভীষ্ট সাধন অত্যন্ত কিন তাহাঁতে নাঁনা প্রকার, 
প্রতিবন্ধক ঘটিয়! থাঁকে, এবং যেখাঁনে কাঁল বিলম্ব বাতীত 
প্রায় কোন অভিলাষ পুর্ণ হয়না । এই অধাবসায় বৃত্তি 
সে স্থানের অতুাপঘুক্ত হইয়াছে । যেমন ভুবাঁরুর! স্থনা- 
শাঁপুটদ্বয়ে নলদ্বার] অতি সাঁবধাঁনে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ 
করত অগ্াধ জলে নিনগ্র হইয়া ভ্রব্যান্বেষণ করে, সেই 
প্রকার উত্তমোদাম বিশিষ্ট হইয়া! লোক স্ব স্ব কর্তব্য কর্ম 
করণে নিমগ্ন হইলে তবেই কার্য সিদ্ধি হয় নতুবা অবস্্ 
প্রযুক্ত আঁলস্তেতে তত্তাঁবৎ কন্মা হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। 

মারযবৃত্তি। 
ম্মার্যা-অর্থ 1ৎ স্মর ণীয় বৃত্তি, ইহা মন্গষোর অত্যুপযো" 

গীহইয়াঁছে; ইহ না থাকিলে সংসারের কোন কর্ম স্ুস- 
ম্পন্ন হইতে পারিত না। লে!ক সকল ভ্রমার্ণবে মগ্ন হইয়া 
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মি বিশ্ুঙ্খলা পুর্বাক এই জগতে বসবাঁস করিত, আঁর 
ই অহংবৃত্তি দ্বার সামান্য মন্ুষ্যগণ স্ব স্ব অভ্যাস নৈ- 
ই নান] প্রকার বিদ্যায় সমু্পল হইয়। লোক সমাঁজে 

বিদ্বান ও পঞ্ডিত কহাঁয়। স্থ,'লমত, সুলতর ও স্থল পদাঁ- 
থাঁদি স্মরণ পরম্পরা ক্রমে বুুৎ্পন্ন চিত্ত হইয়া, বহু লোক 
কুক্ষাতম পদার্থ।রূঢ বুদ্ধি দ্বার। বিদ্যায় বিচক্ষণ হইয়া 
থাঁকেন, যাহার ধাঁরণাশক্তি যে পরিমাণ প্রীখর্ধ্য হয়, মেই 
পরিমাণে বিদ্যায় বিচক্ষণ হইতে পারেন, এই রৃত্তান্থসারে 
মানবের কত পুরারন্তাদি অনেকাঁনেক ঘটন] স্মরণ হইয়া 
অভিনব ব্যাপারের মত আনন্দোৎ্পাঁদিত হয়, এই বৃত্তি 
বশতঃ মন্ষ্যের মনে কত শত ভাঁবের উদয় হয় বটে, 

কিন্ত যগোপিশা বৃত্তিতে পুনর্ধার লয় পায়। 

ধৈষ্য 

ধৈর্যা_এই এক মনের অন্ুবৃত্তি গুণের নায় বোঁধ 
হয়। ইহার দ্বারা লোৌক মহ! ক্রোধ, শোৌক ও বিপদ 
হইতে উদ্ধার, পাঁয়। যে পরিমাণে মন্তুষোর অন্তঃকরণে 
ক্ষম অবস্থিতি করে, সেই পরিমাণান্থমারেই ধৈর্যের 
সঞ্চার হইয়া থাকে, জ্ঞানের গাততীর্ধ্য ন] হইলে ধৈর্যের 
আধিক্য হয় না| এবং বিপদকালে ধৈর্যাণাবলম্বন প্রঃসর 
সছ্ুপায় চিন্ত! কর] কর্তব্য! নতুবা অধৈর্ধা পূর্বক ৰি- 
বাঁদিত হইলে অন্তঃকর্নণ সন্তাপনে অজ্ঞাঁনাচ্ছন্ন হইবাঁর 

সম্ভাবনা, আর আপদ কাঁলে তয়ও শোঁক করণীয় নহে, 
কেননা শোকেতে যে মনের অনুধাবন সে প্রাজ্ঞকে নষ্ট 
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করে। এই বৃত্তিদ্বারা কোঁন আত্মিয়ের আশনকাঁজে শোক 
সাগরেতে অনবরত উন্সজ্জন নিমর্জন বিজ্বল চিত্তকে 
ধৈর্য্য পর্রতারূঢ করিয় সুস্থির করাই শ্রেয় । চিত্ত বৈক্রুবা 
করা অকর্তব্য, যেহেতু বৈক্রব্য ক্রীবের অন্থুনর্তব্য। আর 
অধৈর্য বশতঃ লোক আক্সহত্যা ও নরহত্যাদি পাপে 
পাপী হইয়| মিত্রের আন্থকুলা প্রার্থনা করে। খন 
উপকার অপকাঁর মিত্র শন্তর লক্ষণ বিলক্ষণ অবধারিত 
হয়। আঁমারদিখের টদবাঁৎ কৌন অল্প ছুঃখ উপস্থিত 
হইলে, ধৈর্য্যাবলম্বনে ভাহাঁর সহা করা উচিত, যেহেতু 
বড় তারি ছঃখ উপস্থিত হইলেও অনায়াসে তাহ! সহ্য 
কর যাঁয়। 

যদাপি রক্ত মাংসের গুণ প্রযুক্ত মনের ধৈর্যযতা কখন২ 
দ্রব হুইয়া চক্ষু সলিলে পরিণত হয়, তথাঁপি ধীর ব্যক্তি 
ক্রেশ জন্য এককাঁলে তগ্রচিত্ত হইয়। অ্রিয়মান হয়েন না, 
তিনি ধৈর্যযকে অবলম্বন করিয়া পরম মঙ্গল স্বরূপে প্রথাঁচ 
বিশ্বাস রাখিয়। ও আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর 
করিয়া আপনার মস্তক সর্বদা উন্ত রাঁখেন, তিনি এত- 
দ্রপ ছুঃখাবস্থীতে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন, 
কারণ তিনি যত আপনার ধৈর্য্য শক্তি অবর্ধমাঁন দেখেন, 
ততই মনের ক্ষীণতাঁর উপর আপনাঁকে উ্থিত জাঁনেন, 
এবং উত্তর২ মহোত্তম সুখাস্বাদন করেন। তিনি সেই 
ছুঃখকে মঙ্গল পুর্ণ আনন্দের প্রতি সহকাঁরী জানেন, 
সন্তোষ ও আক্লাঁদ পুর্বক সেই কৌশল চক্রকে যথাসাধ্য 
অগ্রসর করিতে পারিলেই, আপনাকে ,কৃতার্থ বোঁধ 
করেন্তুঃখ তাহাকে কি প্রকারে কাঁতর করিতে, 
পারিিরিঘখন প্রেমাভিষিক্ত আনন্দ ময় লোঁক সকলের 
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শুস্ুপ্তি, যখন কর্যোক্দ্িয় ও জ্ঞানেক্ড্রিয় সকল আপনাঁ- 
পন ব্যাপার বিশিষ্ট হয়, তখন তাঁহাঁকে জাগ্রত অবস্থা 
কহি। অধর সেই সকল ইন্দ্রিয়গণ যখন স্বীয় কর্ম 
হইতে অবশর পাইয়া স্তখে বিশ্রাম করে, তখন তাঁহাকে 
নিদ্রাবস্থা কহি । অনন্তর যে প্রগাঢ় নিক্দ্রাবস্থায় মনের 
কোন রত্তি থাঁকে ন।, কেবল অকাতরে পরম সুখে নিদ্রা 
যাঁয়, সেই অবস্থাকে শুন্প্তি অবস্থা কহি। জাগ্রত 
অবস্থায় মন নেত্রোপরি বিরাজ করে, স্বপ্নীবস্থায় সুশন্ন। 
নাঁড়ির বাহ্যান্তরে থাকিয়। দিবসে যে সকল কার্য করা 
যায় তাহার জুক্ষমভাঁবে পর্যালোচন। করত, নান। প্রকার 

বিভিশিকা দেখে. ত।হাঁকে স্বপ্সে স্বপ্ন কহে, আর জীগ্রত 
অবস্থায় স্বপ্ন হইলে মনান্তর করে, তখন লোঁক কর্ণে 
কিছু শুনিতে পায় না এৰৎ চক্ষেতেও কোন রূপকে 
দৃষ্টি করে না, তাহা ক্ষণ মাত্র খাকে। শুস্তপ্তাবস্থ! 
তাহাঁকে'কহি, যখন ঘোর নিজ্রীবস্থায় মন স্বীয় বুভ্তি 
হইতে রহিত হইয়া উক্ত নাড়িতে সৃস্থির ভাবে অবস্থিতি 
করে, এই তিন অবস্থাতেই সংসারী জীবের কাঁল যাঁপন 
হয়। আর চতুর্থ এক অবস্থা স্মৃতি শাস্ত্রে প্রকাশিত 
হইয়াঁছে,তাহাঁর নাম তুরীয়াবস্থা, তাহ! বিষয়োপযোগী 
নহে। 

বুদ্ধিবৃত্তির চালনা! 

_ মানপিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর শুতাঁশুভ সম্বন্ধান্ু- 
সাঁরে বিবিধ প্রকার সদসৎ কার্যের উৎপত্তি হয়। আমার- 

দিগের অপকৃষ্ট বৃত্তি সকল, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির ৫ উড কিস ক রী 
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বিরুদ্ধকারি হইয়া স্ব স্বব্যাপারে প্রব্ত্ত থাকিলে তন্দার 
কখন ন্যাধ্য কাঁধ্য সংঘটনা হয় ন!। ধন উপাভ্ভন কর। 
এবং পুত্রোৎপাদন করা, এসমস্ত কাঁষের প্ররত্তি স্বভাবতঃ 
কুপ্ররন্তি নহে, তবে যখন তাহর। ধন্ম প্রবৃত্তির আয়ত্তে 
ন থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে' তাহাতে মন্রষোর। 
কুপথ গামী হয়। তখন লোক ক্ষুদ্রতর পুরুষের দ্রব্যে- 
স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেষ্টাচরণ করে, তাহাতে ইহ- 
লোকে রাজদণ্ড ও অকীন্তি ভাগী হইয়া পরলোকে বহুতর 
কাল পর্যন্ত নরকথামী হয়া ফলতঃ বুদ্ধিবৰত্তি ও ধম্ম্ 

গ্ররত্তি যদি অনা কোন মানসিক রন্তির বিরুদ্ধকারী না 
হয়ঃ তবে তদুতৎপন্নকাধা সকল শুতকর, ও সুখ কখন 
পাপাজিজিত নভে, যেসকল তরুণ য্বাদিগের স্ুকোমল 
সরল চিত্ত পাপরসে দ্ষিত হয় নাই, যাহাঁদিগের সাধু 
চিন্ত! এ সংসারের কুটিল পথে অদ্যাপি সঞ্চরণ করে 
নাই, অধষ্মের কঠোর হস্ত, যাহারদের নিশ্মল মতি- 
কে এপর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহার যদি 
ছুর্ষিপাক বশতঃ ছুষ্পরত্তি বপ পিশাচির কঠোর 
হস্তে পতিত হয়, তবে তাহারাই জানিতে পারে, যে 

.গ্াপরসে দুষিত হইলে কিপধ্যস্ত মনের লীনি জন্মে 
ও অন্ুখের কারণ হয়। আঁষাদিগের উদ্াার্জন ইচ্ছা 
আছে, তঙ্জন্য উপাজ্ন করা উচিত, যখন কামরিপু 
আছে,তখন জীব প্রবাহ রক্ষাকর| উচিত, যখন জিজীবিষ। 
অর্থাৎ জীব থাকিবার ইচ্ছা আছে, তখন জীবন, 

রর! উচিত, যখন বুভূক্ষা) অর্থাৎ ভোজনের 
্, তখন অন্নপান দ্বার। দেহ রক্ষা করা উচিত, ইচ্ছা অঙ্ ৫ ঁ 
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নী: 
বন দয়! আছে, তখন দয়া করা উচিত, যখন ভক্তি 
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আঁছে, তখন ভক্তি কর। উচিত, কিন্তু এক ব্ত্তির প্রয়ো- 
জনাম্ররোধে অন্য প্ররত্তিকে অতিক্রম করা কখনই 
উচিত নহে । অতএব ষে যে কার্যা কোন বৃত্তির অসম্মত 
নহে, সেই২ কাঁধ্যই কর্তব্য । যেকোন কাধ্য এক রত্তির 
পরর্ত্তি থাকে, আর অন্য কোন রত্তি তাহার প্রতিকূল 
হয়, সে স্থলে বুদ্ধি রত্তি ও খণ্ম প্ররত্তির অস্তুসারে কর্ণ 
করিবেক, যেহেতুক আমাদিগের বুদ্ধি ও ধন্ম প্রয়োজক 
রত্তি সদুদায় সর্ব প্রধান! অতএব যদি মনোরত্তি 
সকল স্বভাবতঃ তেজন্ছি হয় ও তাহাবরদিগের পরস্পর 
সামগ্তস্ত থাকে, এবং তাহারা নান। প্রকার বিদ্যান্ত শীলন 
দ্বার সমাক বপে মার্জিত হয়, তবে তৎসন্মত কাধ্যই 
সংকার্ধ্য । আর যে স্থলে আমারদিগের স্থল প্ররত্তির 
সহিত কোন ধন্ গ্ররত্তি ব বুদ্ধি রত্তির বিরোধ জন্মে, 
সে স্থলে বুদ্ধি বত্তি ও ধন্ম প্ররতির প্রাধান্য শ্নীকার 
করিয়া তদন্রজারী ব্যবহার করিবেক, এমত করিলে সেই 

ব্বাক্তিকেই সংসারিক কন্মম বিষয়ে যথার্থ সুচতুর কহী . 
যাইতে পারে, তিনি অস্তরস্থ বিপু ও অজ্ঞ সঙ্গিদিগের 
অসৎ মন্ত্রণ! দ্বার। আক্রান্ত হয়েন না। 

স্থ্ প্রবৃত্তি। 
আমারদিগের কর্তৃব্যাকর্তব্য নিবূপণ করিতে হইলে 

মানসিক রত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কাধ্যাকাধ্যের টপ 

করা আবশ্তক | আগ্রে কাম ক্রোধাঁদরি বাহাবৃত্তি, যাহ 

পদ্যছন্দ দ্বারা প্রথম খণ্ডে অ্ুবাদিত হইয়াছে, ক 
রক্াদি প্াণিনিঃ প্রবতির মুখ্য বিষয়, জগদীশ্বর আমা- 
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রদ্দিগকে স্বস্ব জীবন রক্ষার্থে যত্্শীল হইবার নিমিত্ত 
জিজীবিষা দিয়াছেন, এবং জীবন রক্ষ'র নিমিত্ত অন্ন 
গ্রহণ করা আবগ্ঠক, এপ্রঘুক্ত বুভুক্ষার হষ্টি ক রযাছেন, 
আমারদিগের এই উভয় রত্তিই আত্ম সম্বন্ধ বিষয়নঃ কাম,, 
স্মেভ ও আসঙ্গলেপ্ন। অর্পাং যদ্বার! রর আশক্তি 
জন্মায়, এ তিন বৃত্তি ও আজ সন্থন্ধীয়। পরমেশ্খর জীব 

প্রবাহ রক্ষপার্থে স্ত্রী পুরুষ জাতি দ্বয় হা করিয়া তহু- 

পযোগী কামরিপু হজন করিয়াছেন। যন্দবার। পুঞোং- 
পাদন জন্য আমাদিগের অভ্ঃকরণে সেহের বিস্তার 

করিয়াছেন | এবং মিজ্র মগ্ডলির মিজ্রত। সম্পাদনার্থে 

আঁসঙ্গলিপ্ন প্রদান করিয়াছেন । কামের বিষয় স্ত্রী 
₹1 স্বামী, ্েহের বিষয় সন্তান, ও আসজলিপ্নার 'বিষয় 
কেবল মিত্রা এই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলে, মনে তৃপ্তি 
জন্মে* নচেং দুঃখান্ুতর হয়। কিন্তু এ স্ত্রী বা স্বামী 

প্রর্ভতির শুভাতিল'ষ করা কাম্াদির ধন্ম ৮ যে 
বাক্তি কেবল কামরিপুর বশী্ুত হই স্ত্রী বা স্বামীর 
প্রতি অন্তরাগ প্রকাশ করে, পে ব্যক্তি ১৮৪৫ ইক্ক্রির 
পরায়ন তাহার কেবল মৌখিক, বাস্তবিক প্রীতি গাঞ্রের 
হিতান্ষঠান বিষয়ে কখনই যন্্ হয় না] যে প্রেমাহ্থরাগী 

ব্যক্তি উপচিকীর্ব। অথাৎ উপকার করিবার ইচ্ছা ও ন্যায় 

পরততা্দি প্রধান রত্তি সমুদারের বশবর্তি হইয়া চলে, সে 
ব্যক্তি নিংস্বার্থ হইয়। আপন প্রেম পাঁজরের হিত চেষ্টায় 

অতি অপুর্ব সুখসস্তোগ করে তার স্বেহবশতঃ সম্তানের 
 অশ্গরাগ জন্মে কিন্ত সম্তানের শুভান্তধ্যায়ী হওয়া স্মেহের 

কার্ধা নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষা বৃত্তির অধীন হয়। 

পিত| মাতার নেহ যদি দ উপচিনবীর্যার আয়ত্তে ন৷ থাকে, 
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ভবে ভূরিং স্থানে, তঁহারাই স্বীয়২ সন্তানের অনিষ্ঠকাৰি 
হয়েন | দেখ অনেকানেক বালকের পিতা নাঁতা সাতিশয় 
পুত্রান্তরাগবশতঃ বিদ্যাত্যাস শ্রমসাধ্য বলিয়! তাহারদিগের 
পুত্রগপকে তাহা হইতে পরাংমুখ রাখেন | হায়! কি প্রগাঁচ 
স্বেহ! ভাহারদিগের অস্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । 

আসঙ্গলিপসা স্থল প্রবৃত্তি ॥ 

আসঙ্গলিপ্ন। বৃত্তি দ্বার! মিত্র লাভের ইচ্ছা হয়, কিন্তু 
মিত্রের ইষ্ট চিন্তা করা আঁসঙ্গলিপ্নার কাব্য নহে। যে 
ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সা ও উপচিকীর্ষ। উভয় রত্তিই তুল্য 
থাঁকে, সেই ব্যক্তি কেবল মিত্রের শুতাকাঙকষী হয় মিত্রের 
দুঃখে ছুংখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয় । নতুবা কেবল আঁস- 
জলিপ্ন| মাত্র থাকিলে, যেমন এক মেষ অন্য মেষের সংসর্গে 
থাকিতে ভাল বাসে, সেই ৰপ এক মনুষা অন্য মন্তষ্যের 

ঘসর্গ করিতে পাবিলেই চরিতার্থ হয়। আঁর যাহারদি- 
গের আসঙ্গলিগ্দ। স্বার্থ পরতার মূল কারণ হয়, তাহারি- 
গের প্রতি বড় তয়ন্কন্বঃ সরলাস্তঃকরণ ব্যক্তিরা সে সকল 
শঠ লোকের সহিত এক সমভিব্যাহারে কাল যাপন করত 
'আহার বিহ্্টাদি করিলেও তাহারদিগের ধূর্ততার স্বৰপ 
বপ নিকপণ করিতে পারেন না, স্বার্থ না থাকিলে তাহারা 
কদাচ মিভ্রত করেনা, দেই সকল ধূর্ভশিরোমণির স্বার্থ 
লাভই মিজ্রতার প্রধান কারপ, আর যদি শ্বার্থাভাঁৰ 
কোন মিত্রের উপর, সেই সকল শঠ লোকেব্ন কিঞ্চিৎ 
মনাস্তর হয়, তবে তাহারদের বাহ্যে সৌহার্দা প্রকাশ ও 
অন্তরে দ্বেষানল প্রদীপণ, সমক্ষে মধুবালাপ ও পরোক্ষে 

পানি ও নিন্বাবাদঃ কথায় পরমোপকার, কার্যে অবহেল। 
রান জ ৮ 
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ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই সকল শঠের! প্রায় 
মূন্ময় ঘটের ন্যায় হয়, যেমন মৃত্তিকাঁর ঘট, কপ হইতে 
জল গ্রহণ ৰূপ কাধ্য উদ্ধার কালে নম্র হইয়া থাকে, 
পশ্চাৎ জীবন প্রাপ্ত হওয়| মাঞ্জেই উপরে উত্থিত হয়। 
সেই ৰ্প ঢু স্বভাব লোকেরা ও জীবন অর্থাৎজীবনোপায় 

প্রাপ্তির নিষিত্তে উপাস্ত লোকের নিকটে অত্যন্ত নত 
হইয়া প্রণয় করে, পরে স্বাভিলফষিত পদার্থ প্রাপ্তি ইই- 
লেই, পুর্ব উপান্যের কতোপকার বিস্মত হয়| যদি 
ভুই ধনাঢ্য মিত্রের আসঙ্গলিপ্না, আঁকআাভিমান, এবং 
বশংস্পৃহা, এই তিন রত্তি প্রবল থাকে, আর উপচিকীধা 
ওন্যায় পরতা যদি ন। থাঁকে, তবে তাবৎ তাহারদিগের 
মিত্রতা খাকিতে পাবে, যাবৎ ধনাঢ্য ও স্ম্রান্ত ব্যক্তির 
সহিত সৌহার্দ্য থাকাতে উভয়েরই আজআভিমান বৃদ্ধি 
গায়, ও যশংস্পৃহাঁও পুর্ণ হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক 
জন দৈবাৎ সম্ভ্রমচ্যত ও দরিদ্রাবস্থ। প্রাপ্ড হয়, তবে 
তাহার সহিত মিব্রতা রাখিলে লোকে হীনবোধ করিবে, 
এই বিবেচনায় মিভ্রতাঁও স্থায়ী হয় না, স্ুতরাঁ এমত 

স্থলে অবিলম্বেই সুহৃন্ডেদ হইয়া উঠে, পরে এ ধনাঢ্য 
ব্যক্তি আপনার পুর্ধ মিত্র পত্িত্যাগ করত অপর কোন 
আঁ সদৃশ ব্যক্তিকে মিত্র পে বরণ করিতে ইথিত হয়। 

যদি আসঙ্গলিপ্নাৰপ বাঁজ, ধন্মবপ বারি সেচনে 
অস্কুরিত হইয়া মিত্রতাপ মনোহর তরু উৎপন্ন করে, 
তবেই তাঁহা সুখ স্বৰূপ কুসুম সৌবুভে পরিপুর্ন হইয়। 
চতুর্দিক আমোদিত করিতে থাকে, এপ উশ্বরাম্মত 
জানিয়! প্রণয়াষ্পদ মিজ্রের প্রতি তাহার প্রীতির বদ্ধি 

॥ 

হয়, এবং তন্দারা মিত্রকে সম্ক অনুরাগ করাও তাহার 
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গকল কার্যে আনন্দ অন্থভব করা এক প্রকার অভ্যাস 
পাইয়া যায়। শ্যাঁন়পরতা গুণে তীহার প্রতীতি হয়, 
যে মিত্রের সহিত গরম্পর প্রণয়ের বিনিময়, শীলতার 
বিনিনয়, ও উপকারের বিনিমন় করাই কর্তৃব্য, তত্তিন্ন অন্তু" 
চিত প্রার্থনাদি কিন্বা কোন কঠোর ব্যবহার করা কখনই 
উচিত নহে । আর প্রণয় সধ্থার কালে বুদ্ধিদ্বার। বিবে- 
চনা করা উচিত, যে তাহার মিত্র ধন্মাংশে নিতান্ত হীন 
ন| হয়েন, কারণ দান্তিক, স্বার্পপর, ও অধান্মিক ব্যপ্তির 

সহিত যথার্থ প্রণয় ভওয়। সম্ভাবিত নহে | ছুঃশীল ব্যক্তির 
প্রতি দয়। হইতে গারে, কেস্ত তাহার সহিত কখন প্রীতি 
হইতে পারে না। 

এবপ প্রকার মৈত্রী লাভ হইলে আমাদিশের অনে- 

কাঁনেক স্ল প্রবত্তির সাতিশয় চরিতার্থ হইয়া! পরম সখ 
প্রদান করে । যদি বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয় যে, আমার মিজ্র 
অতিশয় ধন্ম পরায়ণঃ এবং কেবল ধণ্ম প্ররত্তির প্রাধান্য 

স্বীকার করিয়া তদন্রষারী ব্যবহার করেন, তবে আমার 

আমক্গলিপ্ল। মহোতসাহ সহকারে স্বীয় বিষয় স্ববপে পরম 

প্রিয় মিত্ররত্বে গ্রগাঢকপে আসক্ত হয়। এপ্রকার মিত্র 
উপচিকীর্ষ। ও ন্তায়পরুত| স্বভাব বশতঃ কখনই আমার 
অনিষ্ঠ করেন না। এবং অদ্ধাবশতঃ কখনই সসম্ভ,ম 
আদর অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর 

ব্যবহার করেন না। এমত প্রণয়ের স্থলে অপমান ও 

প্রবঞ্চনাদি অনিষ্ট ঘটনার অনভ্াবন তাবিয়। হৃদয় পদ্ম 
সর্বদা বিকসিত থাকে । আসঙ্গলিপ্সাতে অন্যান্য ইতর 

প্ররত্তির সাহচর্য থাকিলে অন্তঃকরণে তাদশ প্রণয়ামৃত 

সঞ্চার ও আনন্দবারি নিঃসরণ কখনই হইতে পারে ন1। 
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সেইমত মৈত্রীলাত দ্বারা আঁমারদিগের লোকান্ুরাগ 
প্রিয়তা ও চরিতার্থ হয়। কারণ একপ পরম হিতৈষা 
ন্যায়বান মিত্রের প্রিয় স্ভাষণ, আদরোক্তি ও সৌহার্দ্য 
প্রকাশ অপেক্ষ1, অধিক অন্বরাগ আর কাহার নিকটে 
প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? ফলতঃ বুদ্ধি ও ধন্ম যাহার 
মূলীভূত হইয়া প্রপয়াস্তরে অবস্থান করিলেই অন্তঃকরণ 
সতত প্রফুল্ল থাকে, স্ুধাকর কিরণ সম পরম বূমনীয় 
প্রেমামৃত তদুপরি অবিশ্রাস্ত বর্ষণ'করত বুদ্ধিবৃত্তি, ধন্ম 
রত্তি ও আরং মনোব্ত্তি সকল পরস্পর এঁক্য ভাবাপন্ন 
হইয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করে । 

প্রতিবিধিৎস। 1 

প্রতিবিধিৎস! অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা, এ সংসারে 
আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাতিকাদি নান। 
প্রকার দুঃখের উৎপাত আছে ও সকল বিষয়েরই নান! 
প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়! থাকে, তন্নিবারণ ও সাবধাণার্থে 
পন্রমেখর আমাদিগকে প্রতিবিধিৎস| রতি প্রদান করি- 
য়াছেন। বিপছুদ্ধারার্ধে অপ্রতিহত চিত্তে যত্ন করা এবৎ 
অতিষ্ট সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্ধে দুচ সাহস প্রকাশ 
অর্থাৎ দৈবাৎ কোন পথিমধ্যে ব্যান্্ সহিত সংঘটন হইলে 
সে অবস্থা হইতে কিপ্রকাঁর উদ্ধার হওয়] যায়, এতাঁদুশ 

থে সমুদয় উপায় প্রতিবিখিৎসাঁর কাধ্য। রা 

০ 
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জিঘাৎসা! 

জিঘাংসা অর্থাৎ জীবের হননেন্ডা, আততায়ী নিব1- 

রণে অপরাতমুখ হওয়া ও ধৈর্্যাবলম্বনে তাহার প্রতি 

কার চেষ্। কর! কর্তব্য। এপ্রকার কোন মনোর্ত্তি না থা- 

কিলে, এ ছুঃখময় সংসারে বাঁস করা কাহুর সাধ্য হইত, 
এই পুথিবীতে লোকের অনেকানেক দুঃখ ও বিপদ ঘটিয়া 
থাকে, এই পুর্থবীতে নির্দোধ লোক পরানিষ্ট চেষ্টায় 
অঘটন সংঘটন করে, এবং এই পৃথিবীতে লম্পটে বাগ 

অনেকের অত্যাচার করিয়া থাকে, তন্সিবারণাথে জগ- 

দীশ্বর তাহাদিপণের আবষ্টাক জানিয়। জিঘাংস। রত্তি 

প্রদান করিয়াছেন, জিঘাঁংসাতেই ক্রোধের উদ্রেক হয় 
এবং সেই ক্রোধান্লধায়ী গরল মিশ্রিত যে দ্বেশ, তন্দারা 

মন্তষ্যের বভুতর অত্যাচার নিবারিত হইয়া থাকে, 

কিন্ত লোকের বভকালের শাব্রবালন এই এক উপযুক্ত 
বত্তি দ্বার! নিবারিত হইয়া! শীভলতাকে পায়, স্বসমানের 

সহিত বৈর করনিব, আপন হইতে যে বড় তাহার 

সঙ্গে বিবাদ কর উচিত নয়, এবং অনেকের সঙ্গে 
যুগপদ বিরোধ কর্তব্য নয়। আর যে শঞ,কে ছোট জা- 

নিয়া অবজ্ঞ।'পুর্ববক উপহাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, সে তাহ 
হইতে অব্ত বিনাশ পায়, ইহা নীতি বিশ্বারদের| কহি- 

যাছেন। এবং জীবের আহারার্থে ও অনেক প্রাণি নষ্ট 
হয়া থাকে, যন্দার। শরীরের পরোষ্ঠাই জন্মে, এতদর্ধে এই 

ব্বত্তি লোকের অত্যুপযুক্ত হইয়াছে | 

১০ 
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আত্বশাহা। 

আক্গ্লাঘ!, অহঙ্কারী লোকের! অভিমানের বশবর্তি 
হইয়া আগনাপন গৌরবের রদ্ধির ইচ্ছায় খ্বরং প্রশৎংসাপর 
হইর| বিজ্ঞ সমাজে হাজ্যাম্পদ জন্মায়, এই অপরুষ্ট 

ব্বত্তি বিশিষ্ট সম্তানদিগের মানসে আক্রমণ উপক্রমেই 
তৎক্ষণাৎ সাঞ্ঈধান হইবেন। যেহেতু আজম বিষয়ে যন্ত 
কর! উচিত বটে, কিন্তু আজ। মর্ধ্যাদা রদ্ধি, কিন্ব। পিতৃ 
পিতামহের নিরর্ধক যশাখ্যান করা, কি আমাদিগের চেষ্টা! 
সাধ্য | 

০ 

আত্মাদর ! 

আঁজাদর, পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বকীঘ্ জীবন 
রক্ষার্থে ষেবপ জিজাবিষ! বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই 
বপও আমাদিগের আত বিষয়ে যত্ব, আত্ম গৌরব রক্ষা, 
স্বাধীনতার অন্তরাগাদি নান! বিষয় সুম্পাদনার্ধে আত্মা" 
দর নামক বত্তি হি করিয়াছেন। 

_ যদি কেহ স্বপরিবারে কোন পুরাতন ইক বিরচিত 
গ্ুহে বাস করিতে থাকে, আর দৈব বিপাঁক বশতঃ সেই 
গৃহ প্রবল বরা ও বটিকা প্রযুক্ত পতিত হইবার শব্দ 
কর্ণকহরে প্রাপ্ত' হয়, কিন্বা! তৃণ নিশ্মিত গৃহের চতুর্দিকে 
অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া! উঠে, তাহাতে পরিজনের প্রতি 
মনোযোগ না কৰিফা প্রথমতঃ আপনার প্রাণ লইয়া লোক 
পলায়ুন করিয়া থাকে, আর যাহারা স্ত্রী পু্রের মায়াতে 
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জডড়ভুত ও বাতসল্য স্েহ শৃঙ্থলে আবদ্ধ, তাহা 
সউপায় পাইলেও আপনার প্রাণ ন| রক্ষা করিয়া পরি- 
'জনাদি ব্রক্ষার্থে আপনিও আত্মঘাতি হয়। হায়! কি 
প্রগাঢ় মায় সংস্কারে মুগ্ধ হইয়া আপনার অজ্ঞানত] 
প্রযুক্ত এতাদৃশ দুর্গত জীবনকা'ল স্বইচ্ছায় ন করিয়া 
অআপমুত্যু বশতঃ চিরকাল অর্থাৎ যে পর্ধ্যস্ত চন্দ্র স্র্য্য 
থাকিবেক, তাহারদিগের জীব অন্ধকারে নিম হইবেক 1. 

এই রত্তি অহং রন্তির অন্তঃগত হয়, এই রত্তি বশতঃ 
লোকে অন্যাপেক্ষা আপনার বিষয়াদিতে অধিক মনাম্- 
ধাঁবন করে, বন্দর! কি ছুঃখীকি ধনবাঁন, সকলেই আপ- 
নাপন জমীর সীমা কর্তন কিন্ব। বন্ধনার্থে উভয় ধনাঢ্য 
ব্যক্তির বিবাদ সংঘটন হইয়া, যংকিঞ্চিৎ ভূমীর কারণ 
কত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া, লোকে সুতরাং ধনাভিমাঁনের 
বশীভূত হই?1 পরস্পর বিবাদ করে, যদ্দি তাহাদিগের 
মধ্যে একজন নায়পরতা বৃত্তির বশীভূত হইয়া উভয়ে 
এক এঁক্য বাক্যে শীতলাস্তঃকরণে সামঞ্জস্য করেন তবে, 
লোকই আপনাপন লাতার্ধে উভয় পক্ষের অপচয় 
করেন না। | 

অজ্জনস্পৃহ|। 

. আর্জনস্পৃহা অর্থাৎ উপার্জন করিবার ইচ্ছা, 
এই বাহ্যবত্তি বশতঃ ধন সঞ্চয়ের অভিলাষ ও সঞ্চিত 

বিষয় ক্ষয়ে দুঃখোৎপত্তি হয়, জগদীশ্বর এই সং- 

সারে নান! প্রকার ভোগ্য সামগ্রী সর্বত্র বিস্তার করি- 

ফা রাখিয়াছেন। তৎ সমুদায় সংগ্রহ নিমিত্ত আমার" 
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দিগকে এই প্রতি প্রদান করিয়াছেন, আমারদি- 

গের অন্যান্য প্রত্তির ন্যায় অজ্জনম্পৃহ| "ও বলৃপকা- 
রিণী, যেহেতুক উপার্জনশীল না হইলে, কি প্রকারে 
লোক দানশীল হইতে পারে। আর যে সকল বাণি- 
জাব্যবপায়ী লেক, এই রন্তির পরবশ হইয়া পর- 
স্পর মিত্রতা করে, তাহারদিগের একের কুটিল ব্যবহারে 

অন্যের উপার্জনের ব্যতিক্রম ঘটলেই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছে- 
দের সঞ্চার হয়, এবং প্রণয়ামৃত রদ্দির পরিবর্তে অবিল- 

স্বেই শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহারদিগের 
মিত্রতা স্বূপ মাল অর্জনম্পৃহা বণ স্থত্র দ্বার গ্রথত 

থাকে। যখন সেই ক্সত্রচ্ডেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে 

তা'হারুদিগের সৌহার্দ্য রক্ষা পাইতে পারে, কারণ তাহার। 
অথলিপ্ন, হইয়া মিত্রতা। করে, সুতরাং তাহার অন্যথ| 
হইলে প্রণয় ভঙ্গ হয়॥ ৃ 

যাহারা কেবল অপৰৃষ্ট প্ররতির দ্বারা সংসারীক সুখাঁ- 
স্বেষণকরে,ক্ডাহারদিগের কন্ম রক্ষে এই প্রক'র ফল সন্মদাই 

ফলে। আর দেখ ধনের ও ঘনের এক রীতিঃ কেনন| মেঘ 

যখন আইসে তখন বড ঘট। হয়, যখন যায় তখন শ্রন্য 
মান থাকে! তেমনি ধন ও যখন "সাইসে ও যায়। 

নারিকেলোদকের মত ধন আইসে এবং গজভুক্ত কপি 

ফল প্রায় যায়, আর সন্গাসাঁশ্রমী, বাণপ্রস্থাশ্রমী ও. 

বরদ্ধচত্যাশ্রমী অপেক্ষা সংসারাশ্রমিদগেরপক্ষে ধন 

অত্যন্ত প্রার্থনীয়, তদ্যতিরেকে তাহারদিগের কোন কন্ 

নিষ্পাদ্দন হয় না, সন্যাপাশ্রমী আদি লোকেরা ধনকে 
 অনিত্য জানিয়া অনেকেই হেয় জ্ঞান করেন, এবং পুর্বরৎ, 

কালে মুনি, খধিরাও তুচ্ছতাচ্ছল্ল্য করিতেন, অতএব, 
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এতাঁদৃশ ধনের কারণ, কাহারও কুকম্ম করা কুজ্জাপি কর্তব্য 
নহে | উপার্জন করিতে অক্ষম হইলে মাতা নিন্দা করেন, 
পিতাঁও আনন্দযুক্ত হয়েন না, ভ্রাতাঁর। সম্ভাস করে না, 
দ্াসেরাও কখন২ কোপান্বিত হয়: পুক্রগণ অন্থগত থাকে 

না, শাস্ত্রে কাস্তাকে অগ্ধাঙ্জ কহিয়াছে, সেও আলিঙ্গন করে 
না, এবং দরিদ্র হইলে বান্ধবেরাও সম্যক প্রকার অর্থ 

প্রার্থনা ভয়ে আলাপ করেন না, অতএব সংসারী ব্যক্তির 
অর্থ উপার্জন করা অত্যাবগ্যক হয়। 

বিব্স|। 

বিবৎসাঁঅর্থাৎ একস্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা, 

যদি নিরুপদ্রব স্থান বিশিষ্ট পল্লি মধ্যে প্রাপ্ত হয়, তবে, 

_ তাহাতেই জ্ঞানবানদিগের অধ্যাসনা কর্তব্য, আর পুনঃ২ 

বাস পরিবর্তন করিলে, গাহ্স্থ্য কন্মের ভুরীতি ও সুশৃঙ্খ- 

লা, প্রণয় ও বাবহারের সুনিয়ম, এবং সম্ত্রমের উন্নতি 

এ সমুদায় উত্তমব্ষপ হয় না। তত্নিমিত্ত পরমেশ্বর আমা- 
ব্রদ্দিগকে বিবৎস| রতি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য জন্ম 

ভূমি অস্মদাদির পক্ষে গরম রমনীয় বোঁধ হয়। 

নির্মিসিৎ, সা! 

. নির্মিষিৎসা অর্থাৎ নিশ্মাণের ইচ্ছা, আমাদিগের 
দেহবক্ষা ও সুদৃষ্ঠ করণ এবং লৌক অনুরাগ প্রাপ্তার্থে 

 শ্বহ, বস্ত্র ও আশ্চধ্যাদি বিবিধ জ্রব্যের প্রয়োজন হয়, 
ঝ 



৯৮ মনোবৃত্তি বিধায়ক। 

কিন্তু কিছুই এ সংসারে অযন্্ সত গাজ্রলোমের ন্যায় 
আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, অনেক প্রকার বস্তু ও 

মহ! অপবপ দ্রব্যাদি এ সংসারে বিস্তুত আঁছে, তদ্দিষয়ে 

লোঁত জন্মিবার কারণ, সংসারাশ্রমিদগকে জগদীশ্বর 

নির্সিষিৎসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন । 

অন্তরবুত্তি ৷ 

যুগ্বোপিশা_ অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা, আন্তঃকরণে 

যৃভ্যুু কত কত ভাবের উদয় হইতেছে, ও মনে কত 

শত বিষয়ের আন্দোলন কর। যাইতেছে, সে সকল বাঁক্যা- 

তীত। তাহা সমন কাঁলেই প্রকাঁশ করা উচিত, নতুব। 

অসময়ে দুষ্য ব্যক্তির দোষ সম্মুখে ব্যক্ত করিলে, তাহার 

কাধ্য ও মানহানী হইয়। কলহ ঘটনা উপস্থিত হয় অতএব 

যুগোপিশ। বৃত্তি মসুষ্যগণ্র অত্যাবপ্তক হইয়াছে । 

লোকানুরাগ প্রিরতা। 

_ লোকাঁভুরাগ পপ্রিয়তা_মর্থাৎ লোকের নিকট আন্ত 

রাঁগ প্রাপ্তির অভিলাষ | এই যশোবাসন। বসে ভূপতি- 

গণ পঙ্গপাত পরিত্যা করত বন্ধ পুর্বাক প্রজাগালন 

করেন, গ্রন্থকর্তারা কতশত সুপদেশ জনক পরম ছিতকর 

গ্রন্থ রচন।করিয়! জনমণ্ডলি সমক্ষে প্রত্যক্ষ বিষয় করিতে- 

ছেন, অন্যান্য কত প্রকার ব্যক্তি, লোকের হিতার্থে 

প্রাপপণ করিয়। চেষ্ট। করেন, কেবল: লোকের
 নিকট 
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স্রখ্যাতি ও সমাদর লাভই এরত্তির এক মাঁজ মুখ্য বিষয়, 
যখন আমর যশোভিলাষ পরবশ হইয়া যদি কাহারও 
হিতান্ুষ্ঠানে অন্তরাগী হই, তখন লোকের নিকট সুখ্যাতি 
বাদ শ্রবণ পুর্বাক আত্ম সন্তোষ লাতই আমাদিগের মনো, 
গত থাকে, যশোলোতির কার্য কখন লাত্িক হইতে পানে 
না, ইহ! সাঁধারপবূপে প্রপিদ্ধ আছে, তিনি যদি কোন 
পুপ্য জনক কন্মান্তষ্ঠঠন করেন, আর লোকে জানিতে 
পারে, যে তিনি কেবল যশোলোতে সে কন্ম করিতেছেন, 
তবে তাভারা তাহার প্রতিষ্ঠা করে না, তাহারা কহে 
অমুক সাত্বিক ভাবে একম্ম করে নাই, তজ্জন্য তাহার 
সমাক প্রকাঁর ফললাভও হইবেক ন|1 যেহেতুক যে কেহ 
প্রকাশ্ত ৰপে দানাদি করেন, তাঁহার আস্তরিক প্রতিষ্ঠ। 
লাতবপ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া এসংসারে খ্যাতাপন্ন 
ইয়েন, অথচ তদ্বার] প্রথিবীর অনেকানেক মহোপকাঁর 
জন্মে! আর যাহারা অুদ্ধ দারত্িক ভাবে প্রকাণ্ত দানাদি 
করিয়! লোকাভরাগ মাত্র লাভ করেন, তাহাদিগের সেই 
কন্মরক্ষে তদন্তবূপ ফল্প উৎপাদন হইয়। থাকে। 

সাবধানতা! 

সাবধানতা আমাদিগের স্থক্ম মনোরত্তির দ্বার আ- 
খিদৈবীক, আধিতভৌতিক, আধ্যাত্মিক এই ব্রিতাপ হইতে 
রক্ষ| হওয়া যায়, দৈবাধীন যাহ তাহা আধিদৈবীক, যাহ! 

ভূতাদি জীবাধীন, তাহা! আধিতৌতিক এবং যাহ! শারী- 
. রিক পীড়াধ ন তাহা আধ্যাত্মিক, এই ছুঃংখমরী পুথি 
তে নান! প্রকার উৎপাত আছে. তন্নিবরণার্থে জগদীশ্বর 
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আমাদিগকে এই ত্রক্ম প্ররত্তি প্রদান করিয়াছেন মানব 
দেহ অশ্নিতে দগ্ধ হইতে পাঁরে, জলে মগ্ন হইতে পারে, 
প্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, ক্রোধে আত্মদ্গ হইতে পারে, 
অত্যন্ত হিমে বিবন্ন ও প্রচণ্ড রৌদ্রে শীর্ন হইয়া বিবিধ 
প্রকারে আহত ও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এই রত্ত্যবলন্বনে 
ভাবি বিপদ হইতে নিবারণ করিতে পারাযায়, বিশে" 
ষত বাহাদি রতি সমুদয় উৎপাদন হওত করব্য ব্যাপারে 
নিমর্জন করে, যাহাতে তাহাদের নিয়মাতিক্রম না হয়, 
এমত প্রযত্ব কেবল সাবধানতাতেই হয় যেকোন সময়ে 
কার্ধ্যকালে, যে কোন রত্তির আতিশধ্য হয়, তখন দেই 
এক মাত্র সাবধানত।| ব্যবধান হইয়া তাহার সমত1 করো 
যেব্যক্তির সম্যক প্রকারে সাবধানতা না থাকে, তাহার 
পদে ভম ও পুনঃ২ বিপদ্র সংঘটন হয়, আর প্রতি- 

_ বিধিৎসা এই সাবধানতাতেই জন্মে | 

উপচিকীর্ষ।! 

উপচিকীর্ষ)-_অর্ধাৎ জীবের উপকার করিবার বাঁসন', 
সেই উপকারের সমূহ পাত্র ও সর্ধ স্থানে পাওয়া যাঁয়, 

এই এক তুক্ম পরমা পৰিজ্তর প্রবৃত্তি কোন অংশে স্থার্থ 
বিষয়ে প্ররত্ত না হইয়া, কেবল পরের শুতানভধ্যানেতেই 
বত থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ কর! তাপিত হৃদয়ে 
করুণামৃত বর্মণ করা, এবং ছুংখাপ্রচিত্তে আনন্দ প্র- 
বাহ প্রবল করা, সমুদায় এই সুক্ষ প্ররত্তির কার্ধ্য, 
এই মনোহর মনোরতি যে কোন ব্যক্তির হিতাঁতি- 
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ঞাঁষে সঞ্চরণ করে, তাহার শখারবিন্দ যৎগরিমাণে প্রন্ম- 
চিত হয়, হিতৈষী ব্যক্তিরও মন্তঃকরণ তত প্রফুল্ল হ হইতে 
থাকে | লোক সমাঁজেই শখ বিস্তার করিতে তাহার 
পরম আনন্দকর হয়| এবং তংকার্্য সম্পাদনার্ধে ভাহার 
পদদ্বয দ্রুত গমন করে ও হস্ত সতত প্রসারিত থাকে, 

তাহার নিরালস্তচিন সতত পরের হিত চিন্তাতেই মহ! 
স্রখী হয়। এবং তাহার সুখদ রসনা গরের মঙ্গল কীন্তি 
কীত্তনেতেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়, আর ষখন তাহার 
কোন কুশলাতিপ্রায় পুর্ণ হয় তখন তিনি স্খার্ণবে 
নিমগ্ন হন| ইহা এক প্রকার ঈশ্বরান্তকম্পা বশতঃ প্রসিদ্ধ 
কহিতে হইবেক, যে পরের মঙ্গল করিতে গেলে আপনার 
“মঙ্গল তাঁচার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন ভয়! কিন্তু তর্জনের 
উপকার শুভদায়ক নহে। ছু্দান্ত দুষ্ট লোকেরা উপকার 
প্রাপ্ত হইয়া কদাচও শাস্ত হয় না, বরঞ্চ উপদ্রবের কারণ 
হয়, আর উত্তষেরা অহিতকাঁরিরও হিতকারী ভন। সাধু 
ব্যক্তিরা অত্যণ্সপ উপকারকে অতি মহত করিয়া মাঁনেন, 
ুরভনেরা মহোপকারকে অতি ক্ষুদ্র করিয়। জানে । এই 
নিমিত কবংশজাত ও ভুষ্ট স্বভাব খলের মি র করিলে 
পশ্চাৎ অনি হইবার সত্তাঁবন], যে ব্যক্তি উপক্তীর প্রত্যু 
পকারী না হয়, অধিকস্ত তাহাদিগের অপকারী হয়, কিনব! 
রলুতোপকার স্মরণ না করিয়াও তাহার অপলাপ করে, 

অথাৎ না মানে। সেই ব্যক্তিকেই কতত্র কহা যায়। ব্রন্ধ- 
'হত্যাকারির প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে কথিত আছে, ক্তত্মের 
নিষ্কৃতি উত্ত নাই। কেনন! কুতন্ব বাক্তিরুত প্রায়শ্চিসত 
হইলেও সম্জনদিগের ব্যবহার্য হয় না| অতএব ক্ৃতদ্তা 
পাপ মহাপাপ মধ্যে গণ্য হয়। বিশিষ্ট সন্তানদিগের প্রাণ 

ঝ ৯ 
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বিয়োগ উপক্রমেও এতাদৃশ কুকর্ম করা কুজাপি কর্তব্যনহে, 
আর হে যুবক বুধের! স্বীয়২ বুদ্ধিদ্বার| বিবেচন! করিয়। 
দেখ, যে জগতে পিতাৰপ উপকার ও মাতাস্ববূপ! দয়া 
হইয়াছেন, এই উপকারব্ধপ পুরুষ ও দয়াপা! প্ররুতি, এই 
উভয়ের নিত্য সংযোগ কারণ নানাবিধ ধম্সস্তান জন্মিয়| 
সাধুদিগের ইহ পরলোক অন্ুচর হয়। পতিপ্রাণা পত্বীর 
প্রায় এই দয় নাম্মী সতী স্ত্রী উপকারবপ স্বীয় স্বামির 
সদ।-সহবর্তিনী হন | অতএব যে কেহ সর্ধদা পরোপকারে 
রত, সেই ব্যক্তিই দয়ালু, তিনিই পরোপুকারী, যাহার 
পরোপকার নাই, তাহার ধন্মও নাই, এবং যাহার ধন্ম 
নাই,তাহার কিপ্রকারে সতাত। বক্ষ হইতে পারে। 

গাত্তীর্য্য । 

_ শাভীর্য--এই জুক্ম মনোরত্তি বশতঃ মম্ষ্যগণ প্রখর 
বুদ্িবার৷ শ্থিষ্যাবলন্থি ইইয়া অবাদে লোক যাত্রা নির্বাহ 
করেন । কোন বিষয়েরই খশ্ুমাত্র শ্রবণ করত আদ্যো- 
পাত বিবেচনা করিতে পারেন, অনেক লোক ইহার 

গুপাম্থবাদ করেন, কেনন! বুদ্ধির সহিত যে মনান্তধাবন 
তাহাতেই রত্তি প্রাপ্ত হয়! মনে গাভীরতা জান্মলে 
আর চাঞ্চল্য থাকে না, যেমন প্রচণ্ড মা্তপ্ড প্রকাশ পাইলে 
কুজঝটিক। আর স্থিতি করে না, তত্তরপ সব্ধ প্রকার বিষয় 
বুদ্ধি পরিপাক না হইলে, এই ববি প্রাপ্ত হয় না। কোন 
মনুষ্য কর্তৃক .কিছু অসহিষ্ুতার কার্য্য হইলে, গভীর 
বুদ্ধি মম্ুষ্যগণ হঠাঁং কোপান্বিত হয়েন না, ৈধ্য1বলম্বন 
পূর্বক সময় অপেক্ষ। করিয়! ক্রোধাদ্ি প্রকাশ করিয়া 
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থাকেন, অতলস্পর্শ সমুদ্র সলিল কুর্ধ্যকিরণে কি সম্তপ্ত 
হয়। আর দেখ যে সুক্তিতে ঘুক্তাদি জন্মে, সেই তক্তি- 
কা অগাদ নীরে অবস্থান করে, তাহার বিকার অতি 
সাধারণ হইয়! থাকে ! 

৩ 

ন্যায়পরতা! 

ন্যায়পরত।-রত্তি, বিবেকের পরিবর্তন ৰাচ্য, যখন 
মনুষ্টধ্যর কাম স্সেহাদ্ি কতকগুলি স্য,ল প্ররত্তি কেবল 
স্বর্থ সাধনে তৎপর এবং উপচিকীধা। দ্রিঅন্য কতক- 
গুলি অস্তর্ত্তি কেবল পরান্ুরাগী, তখন এই উততয় 
জাতিয় প্রবৃত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থ ও 
তাঁহারদিগকে যথা নিয়মে চালনা করিবার নিমিত্ত কোন 
স্বতন্ত্র মনোর্ত্তি আবগ্তাক, তজ্জনা পরমেশ্বর এই ন্যায়" 
গরুতা বৃত্তি অতি স্ুক্ম এবং হিতকর জানিয়া উৎপাদন 
করিয়াছেন, এবং এই শুতকর বত্তিতে এমত আন্থপম শক্তি 
দিয়াছেন। যে এই মাঁঙগল্য শক্তি মার্জিত বুদ্ধি সহকারে 
মিলিত হইলে, পরের অনিষ্ট ও আত্ম সুখের কোন হানি 
না হইয়া সঘুদায় প্ররৃতিকে স্ব স্ব বিষয়ে অবাঁদে বিধিপুর্বাক 
চালনা করে, পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর এই আত্ম প্রতি- 

নিধি স্বব্ধণ বৃত্তিকে নর জাতির হৃদয়মধ্যে বিবেচন। করিয়া 
স্থাপন করিয়'ছেন 1 তাহ!র অন্ুবত্তী হইয়া চলিলে সকল 
কন্দ্েই সুখোদয় হয়| নতুবা তাহা অবহেলন করিয়া অ- 
বিহিত কর্মে প্ররত্ত হইলে, তৎক্ষণ'ৎ তাহার দণ্ড স্ববূপ 

ছুংখ উপস্থিত হয়। 
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সুশীলত! 

স্রশীলতা-এই মনের এক অন্তপম রন্তি গুণের ন্যায় 
প্রকাশ পায়। ইহ'র দ্বারা কি ধনবান, কি ছুঃখী, কি 
বিদ্বান, কি মুর্খ, % সকলেই যশোতাগী হইতে পারেন, কিন্ত 
অআনেকাঁনেক এশ্বর্ধ) মদোন্মত মানবের এতাঁদ়ুশ সম্পন্ত 

ভগ্রাহ্য করত দরিদ্রদিগকে হেয়জ্ঞান ও তাহারদিগের 
সহিত যংসাগান্য কপ আলাপাদি করেন, তাহারা স্জান 

 প্রকাশাঁভিপ্রায়ে কতশত স্বর্ণ ও রৌপ্য যুদ্রাদি বায় করিহা 
থাকেন, তজ্উন্য শীলতা বিহীন হেতু লোকে কহিয়া খ'কে, 

যেতাগক ব্যক্তি বড অহস্কারী, বাকাগুল। অতি কর্কল 
এবং কথায়* র'গ প্রাপ্ত ইইয়া লোককে কটু কাটব্য কহেন, 

উাহারদিগের সেই দাভিকত দ্বারা নিলি ব্যয়াদি করি- 

লেকি এতাদৃশ ঘোষণায় উদ্ধার পাইয়া প্রতিষ্ঠা হইবার 

সম্ভাবন। আর অনেকানেক বিদ্যাগর্সিত যুবকেরা শীল- 
তায় পরাংযুখ হইয়া রদ্ধদিগকে তাচ্ছিল্য ও যৎসাঁম'ন্য 
ব্বহারাদি করেন, হায়! তাহাদিগের কি ভদ্রতা £ 

ভু রি ] 

ভক্তি-অপর এই এক সুক্ষ ্মধনোবৃতি আগারদিগেরবুদ্ধি 
যত জ্ঞানবিশিষ্ট হউক, কিন্ত ধর্ম প্রনত্তি দ্বারা উৎসাহিত 

না হইলে, মিষ্ট ফল প্রদান করে না| বিদ্ারত্ব মহ! ধন 
বটে, কিন্ত ধর্ম স্বরূপ চন্দ্রীলোক ব্যতিরেকে তাহার পরম 

রূমনীয় শৌতা প্রকাশ পীয়না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চি” 
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তার্থ হইলেই মন্ুষোর পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না! 
ধর্মপ্ররত্তি সহকারে বুদ্ধি নিষ্পন্ন তত্ব সকলের অন্থুষ্ঠন 
করা, তীহাঁর অপার মহিমার প্রশৎসাতে চিত্ত সমর্গপণ 
কর] ও তন্সিদ্দিক্ট ণিয়ম সকল প্রতিপালন করা, এ সমু- 
দায় অতি আবশ্যক । জগদীশ্বর অনেকানেক গুরু লেখক 
ও অন্যান্য মহৎ মহৎ বাক্তির সহিত আমারদিগের গুরু 
তর সম্বন্ধ শির্ূপিত করিয়। দিয়াছেন, এবং তাহাদিগের 
প্রতি গুরুতর ভাঁব সহকারে তদ্দুচিত ব্যবহার সম্পীদনার্থে 
আমাদিগকে ভক্ভিরূপ পরম পৰিত্র প্রবৃত্তি প্রদান করি- 
য়াছেন, যাহার অসাধারণ ক্ষমত| ও অতি প্রশংসনীয় 
গুণ শ্রবণ করিলে অনির্ধার্ধা ভক্তিরস প্রকটিত হইতে 
থাঁকে, ভক্তি প্রভাবে বোঁধ হয়,যেন ভীহার পরম আরাধ্য 
মুর্তি ধ্যান কালে বিদামাঁন দেখা যাঁয়। আর বিনি বুদ্ধি 
ব্তি কৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ধর্মাপ্ররতি প্রদাঁনের প্রধান 
কারণ, অতএব সেই ছুই একত্র করিয়া তাহার প্রতি 
অনুরাগ প্রকাশ করা, অন্মদাাদির অতি আবশ্থক কন্ম । 

আশা] 

আশা আশারূপ মনোরত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখা- 
স্বেষণেই সতত তৎপর| যে পুথিবীতে কাল বিলম্বে 
_মনৌরথ পূর্ণ হয়, যে পৃথিবীতে উপার্জন করিয়। উদরান্ন 
আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষাত সুখ লাঁভের 

প্রতীক্ষায় বর্তমাঁন ছুংখান্থভবের হম করিতে হয়, এই 
আশা বৃত্তি সে পৃথিবীর সমাক্ উপযুক্ত হইয়াঁছে। যখন্ 
আশার সহিত কোন স্থলে প্রবৃত্তির সংষোগ হয়, তখন 
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অন্তঃকরণ স্বার্থ পরতত্ত্র হইয়! আজ সুখ সাধনে ব্যগ্র 
থাঁকে। আর যখন কোন ধন্ম প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, 
তখন ইচ্ছা হয়, যে বিশ্বসংসাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ হউক, 
কিন্ত কেবল ইহকাঁল মাত্র এই আশার বিষয় নহে । 

অধ্যবসায়? 

অধাবসাঁয়_সপ্রতিজ্ঞ হইয়া কম্ম না করিলে, এস সা- 
রের কোন কার্য সম্পন্ন হওয়া অতি স্কিন, এ নিগিস্ত 
আমারদিগকে অধাবসাঁয় বৃক্ভি প্রদান করিয়াছেন, যে 
স্থানে অনেকানেক বিষয় পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, বে 
স্থানে অভীষ্ট সাধন অতান্ত কঠিন তাহীতে নানা প্রকার 
প্রতিবন্ধক ঘটয়! খাঁকে, এবং যেখাঁনে কাঁল বিলম্ব বাতীত 
প্রায় কোঁন অভিলাষ পুর্ণ হয়ন|। এই অধ্যবসায় বৃস্তি 
সে স্থানের অতুযপযুক্ত হইয়াছে! যেমন ভ্বাঁরুরা স্বনা- 
শাঁপুটদ্বয়ে নলদ্বারা অতি সাঁবধাঁনে নিশ্বীস প্রশ্বাস ত্যাগ 
করত অগাধ জলে নিমগ্র হইয়া দ্রব্যান্বেষণ করে, সেই 
প্রকার উত্তমোদাম বিশিষ্ট হইয়া লোক স্ব স্ব কর্তৃব্য কর্ম 
করণে নিমগ্ন হইলে তবেই কাধ্য সিদ্ধি হয়। নতুবা অবসর 

| যুক্ত আঁলস্তেতে ই কন্ম হইতে পরিভষ্ট হয় । 

সমাধা বৃত্তি! 

্মার্যা-_অর্থবৎ ন্মরণীয় বৃত্তি, ইহ] মন্ুষোর অত্যুপযো- 
শ্বী হইয়াছে; ইহ1 ন [থাকিলে সংসারের কোন কর্ম সুস- 

জ্পন্গ হইতে পারিত না। লোক সকল শী অমাবে মগ্ন হইয়া. 
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চিরকাঁল বিশ্রঙ্খল] পুর্বাক এই জগতে বসবাস করিত, আর 
এই অহংবৃত্তি দ্বারা সামান্য মন্তুষ্যগণ স্ব স্ব অভ্যাঁস নৈ- 
পৃণ্যে নানা প্রক্ণার বিদায় সমুৎপন্ন হইয়া লোক সমাজে 
বিদ্বান ও পগ্ডিত কহায়। স্থ,লমত, কুলতর ও স্থূল পদাঁ- 
থাদি স্মরণ পরম্পরা ক্রমে ব্যুৎ্পন্ন চিত্ত হইয়া, বু লোক 
স্থক্মাতম পদাঁথার? বুদ্ধি দ্বার বিদ্যায় বিচক্ষণ হইয়! 
থাঁকেন, যাহার ধাঁরণাশক্তি যে পরিমাণ প্রাখর্যা হয়, সেই 
পরিমাণে বিদ্যায় বিচক্ষণ হইতে পারেন, এই বভ্তানুসারে 
মানবের কত পুরারত্তাঁদি অনেকাঁনেক ঘটন] স্মরণ হইয়]. 
অভিনব ব্যাপারের মত আনন্দোৎ্পাঁদিত হয়, এই বৃত্তি 
বশতঃ মন্ুষ্যের মনে কত শত ভাবের উদয় হয় বটে; 

কিন্ত যুগোপিশ] বৃত্তিতে পুনর্ধার লয় পায়। 

ধৈষ্য 

ধৈর্যা-এই এক মনের অন্ুবৃত্তি গুণের নায় বোধ 
হয়। ইহার দ্বারা 'লৌক মহ] ক্রোধ, শোক ও বিপদ 
হইতে উদ্ধার পায়, যে পরিমাণে মন্ুষোর অন্তঃকরণে 
ক্ষমা অবস্থিতি করে, সেই পরিমাপালসাঁরেই ধৈর্যের, 
সঞ্চার হইয়া থাঁকে, জ্ঞানের গাস্তীর্য না হইলে ধৈর্যের 
আধিক্য হয় না] এবং বিপদকাঁলে ধৈর্যাঁবলম্বন পূরঃসর 
সুপায় চিন্তা কর| কর্তব্যা নতুব| অধৈর্ষা পুর্ববক বি- 
ঘাদিত হইলে অক্ত্করণ সন্তাপনে অজ্ঞানীচ্ছন্ন হইবার 

সম্ভাবনা, আর আপদ কাঁলে ভয়ও শোক করণীয় নহে, 
কেননা শৌকেতে যে মনের অন্থধাঁবন সে প্রাঁজ্ঞকে নষ্ট 
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করে। এই বৃত্তিদ্বারা কোঁন আগ্িয়ের আশন্নকাঁলে শোঁক 
সাঁগরেতে অনবরত উন্মজ্জন নিমর্জন বিহ্বল চিত্তকে 
ধৈর্য্য পর্বতারূঢ় করিয়। সুস্থির করাই শ্রেয় । চিত্ত বৈক্রুৰ্য 
কর] অকর্তব্য, যেহেতু বৈক্রবা ক্লীবের অন্ুুদর্তব্য। আর 
অধৈর্ধ্য বশতঃ লোক আত্মহত্যা ও নরহত্যাদি পাপে 
পাপী হইয়! মিত্রের আন্ুকুল্য প্রার্থনা করে| তখন 
উপকার অপকাঁর মিত্র শক্রর লক্ষণ বিলক্ষণ অবধারিত 
হয়। আমাঁরদিগের টৈবাৎ কোন অল্প দুঃখ উপস্থিত 
হইলে, ধৈর্য্যাবলদ্বনে তাহার সহ্য করা উচিত, যেহেতু 
বড় ভারি দুঃখ উপস্থিত হইলেও অনায়াসে তাহ। সহ্য 

করা যাঁয়। 

যদ্যপি রক্ত মাঁংসের গুণ প্রযৃক্ত মনের খৈর্যতা কখন২ 
দ্রব হইয়া চক্ষু সলিলে পরিণত হয়, তথাপি ধীর ব্যক্তি: 
ক্রেশ জন্য এককালে তগ্রচিত্ত হইয়। জরিয়মাঁন হয়েন না, 
তিনি ধৈর্যাকে অবলম্বন করিয়া পরম মঙ্গল স্বরূপে প্রগীঢ 
বিশ্বাস রাখিয়। ও আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর 

করিয়া আপনার মস্তক সর্বদা উন্নত রাখেন, তিনি এত- 
জপ দ্ুঃখীবস্থাতে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ধনাবাঁদ দেন, 

 কীরণ তিনি যত আপনার ধৈর্যা শক্তি অবদ্ধমাঁন দেখেন, 
ততই মনের ক্ষীণতাঁর উপর আঁপনাঁকে উ্থিত জানেন, 
এবং উত্তরং মহৌত্রম সুখাস্বাদন করেন। তিন্নি সেই 
দুঃখকে মঙ্গল পুর্ণ অখ্নন্দের প্রতি সহকারী জাঁনেন, 
সন্তোষ ও আহ্লীদ পুর্ব্বক সেই কৌশল চক্রকে যথানাধ্য 
অগ্রসর করিতে পাঁরিলেই, আপষ্টীকে কৃতার্থ বো 
করেন | ছুঃখ তাহাকে কি প্রকারে কাতর করিতে 
পারিবেক, যখনু প্রেমীভিষিক্ত আনন্দ ময় লৌক সকলের 
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প্রতি এবং সেই নিত্য কাঁলের প্রতি তীহাঁর মন ও চক্ষণ 
সর্বদাই স্থির রহিয়াছে। যেনিত কালের তুলনায় ইহ- 
কাল এক পল মাত্র, যে নিতা কাঁল, সেই বিশ্বের কৌশল 
পূর্ণরূপে প্রকাশ দেখিবেম । 

ঘে নিতাকাঁলে গরম পাতা ত!ভাঁকে অখণ্ড ধন্য- 
বাঁদ প্রদান পুর্বক আপনার অন্থরূপ ও সহবাসী করিয়া 
রাঁখিবেন | 

তিতীক্ষ। 

তিতীক্ষা_ অর্থাৎ সহিষ্ণুতা! , যেমন অতান্ত হিমে শীর্ণ 
হইয়া দুঃখিত হওয়া অকর্তৰা, সেইরূপ প্র & রৌড্রে সন্ত।- 
পিত হইয়া] বিষাঁদ করা অন্তচিত। দেখ কাঁল যদি সকলের 

নিতান্ত বিনাশ স্বরূপ হইয়াছে, তবে সেই কাঁল কৃত 
সথ ও দুঃখ মন্থুষাদিণের তুল্যরূপে ভোগ ও সহ্য কর। 
আঁবশাক | অর্থীঙ মহ1 উত্সব কালে পরম আনন্দিত হওয়| 

কোন প্রকারে রর শ্য় নহে, যেহেতৃক কোন উদ্বাহের উপক্র্ 
হইলে মনে তুষ্টি ফ্টিজনম্মে, তাহাতে আহার ও বিহারাদি কাঁঁ 

লের যে উত্সব, তাঁহা ক্ষণিক মাত্র; তঞ্ঈন্য সামান্য 
মনে সেই আনন্দ বারিতে অবণ্ণাহন করিয়| পরি- 
মিত ক্ষেপ্ণ.করাই উচিত। আর কৌন কোকাদি ছুঃখা- 
বস্থ। উপস্থিত হইলে, 'বিষাঁদিতান্তঃকরণে নিরন্তর মগ্প 

থাঁক অকর্তব্য। অতএব আঁমাঁদিগের র্ুন যে অবস্থা 
উপস্থিত: হইবেক, তাঁহা তদন্থরূপ কাঁলের তাৰ ও গ্তিক 
বিবেচনা করিয়! ভোগ ও সহা করা মহা:জ্ঞীনি এবং 

সল্লোকের নিদর্শন | 
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কাগ্রত2 1 

সমাঁধান-যেমন মহীপ্রলয় কাঁলে ভূতীদি জীব 

সকল, এবৎ স্থাবরাঁদি স্থল পদার্থ সমুহ মহাঁকাঁটে 
লয় পায়, তদ্রপ সকল বিষয় বুদ্ধি ও সমুদীয় মানসিক 
প্রবৃত্তির সমত1 হইলে, সেই এক নিশ্চল জ্ঞানে এক 
গ্রতা জন্মে। যে কোন বিষয়েতে ও যে কোন স্হা 
এবং যে কোন সময়ে মনের একাঁগ্রত| হয়, তাহা 
তৎপর হইয়! লোক অন্তুক্ষণ চিন্তা করিবেক, কেন; 
নানাবিষয় ভাবনীতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত প্রায় এক পদার্থ ৩7. 
তিক্ষণ অন্থধীবন করিলে একাগ্রতাপন্ন হইয়। শীন্ত্রতত্বাথ 
ধাঁরণাতে সমর্থ হয়, তদন্যথায় কৃতকাঁধ্য হইন্ছ 

পারে না। যেমন গোৌশুজেতে দর্যপ হির হইতে পারেনা, 

তেমনি বৃশ্চিকদৎট্র বাঁনর প্রায় বিক্ষিগ প্র 
মানসেতে গুরুপদিক্টীর্থও ক্ষণমাঁত্র স্থায়ী হইতে প' 
না, অতএৰ যেমন কুম্মের! স্বকীয় রর নিশ্চল দু 
রাখিয়া নদীমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। যেরূপ ডবারুঞ। 
স্বনাশা গটদ্বয়ে নিশ্বীস প্রশ্বীম পরিত্যাগ করনাভিপ্রণ 
নলদ্বয়েতে একান্ত সাবধান থাকিয়। গতীরজলে নিমগ্র 
হওত দ্রব্য) ন্বেষণ করে, তেমনি মন্্ষাগণ দুটতরউদ,ম 

সন জ নে শৃহিত্রেরী 








